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Wprowadzenie

Z przyjemnoœci¹ oddajemy do Pañstwa r¹k pierwszy tom serii Opera Extraordinaria wydawanej przez Archiwum Pañstwowe w Opolu. Udostêpnienie czytelnikom zbioru studiów przygotowanego przez pracowników naszego
Zespo³u wi¹¿e siê z obchodzon¹ w tym roku 60. rocznic¹ powstania instytucji.
Nadany ksi¹¿ce tytu³: Otwarty skarbiec pamiêci nawi¹zuje do nowej formu³y
dzia³alnoœci opolskiego archiwum, opieraj¹cej siê przede wszystkim na dostêpnoœci do Ÿróde³ znajduj¹cych siê pod nasz¹ opiek¹.
Poszczególne teksty podzielone na czêœci i pomieszczone w dwóch
tomach rozpoczyna refleksja nad ideami wp³ywaj¹cymi na dzia³alnoœæ instytucji oraz pracê zatrudnionych w niej ludzi ze wzglêdu na swoj¹ czytelnoœæ w kulturze o korzeniach chrzeœcijañskich. Stanowi ona wprowadzenie do cyklu
artyku³ów poœwiêconych historii opolskiego archiwum prezentowanej na tle
skomplikowanej sytuacji polityczno-spo³ecznej regionu. Nie zabrak³o wœród
opracowañ tak¿e tekstu przedstawiaj¹cego sylwetki archiwistów, ukazuj¹cego
jak wielu wybitnych i zas³u¿onych ludzi przewinê³o siê przez gabinety i magazyny archiwalne. Historie ich ¿ycia s¹ dowodem na to, ¿e miejsce to przyci¹ga³o zawsze ludzi nietuzinkowych i obdarzonych wyj¹tkow¹ wra¿liwoœci¹
oraz chêci¹ poznania przesz³oœci. Z szacunku dla ich pracy, jak te¿ zaanga¿owania w dzia³alnoœæ archiwum, zrodzi³ siê pomys³ zaproszenia osób, które
wyrazi³y chêæ podzielenia siê swoimi wspomnieniami, aby zaprezentowa³y je
w wywiadzie nagranym dziêki uprzejmoœci regionalnego oœrodka Telewizji
Polskiej. Zarejestrowane wypowiedzi, z koniecznoœci skrócone, zosta³y do³¹czone do niniejszego tomu. Ca³oœæ nagrania zdeponowaliœmy w naszym
cyfrowym tabularium jako cenne Ÿród³o dla przysz³ych badañ naukowych nad
dziejami placówki, ale tak¿e kultury miasta. Pragnê w tym miejscu gor¹co
podziêkowaæ osobom, które wyrazi³y zgodê na zaprezentowanie przed
kamer¹ w³asnych wspomnieñ. Forma ¿ywego przekazu opowieœci o przesz³oœci w znacz¹cy sposób wzbogaca nasz¹ publikacjê o element, który pokazuje, ¿e cz³owiek jest szczególnym i niezast¹pionym noœnikiem tekstu.
—7—
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Kolejne artyku³y pomieszczone w tomie ukazuj¹ codzienn¹ pracê instytucji, zbiory jakimi dysponuje, historiê ich tworzenia i poszerzania oraz
dzia³alnoœæ pracowników na polu nadzoru archiwalnego. Ten ostatni aspekt
dzia³alnoœci wyspecjalizowanej grupy archiwistów przedstawiony zosta³ w formie odbiegaj¹cej od konwencji przyjêtych w tego typu publikacjach. Znalaz³
jednak swoje miejsce w zbiorze ze wzglêdu na intencje autorki tego opracowania, pragn¹cej przedstawiæ stresuj¹ce nieraz aspekty dzia³alnoœci instytucji
archiwalnej w nieco cieplejszym œwietle. Czêœæ druga, publikowana w osobnym woluminie, prezentuje szczegó³owe opracowania wybranych tematów
dotycz¹cych lokalnej historii, przedstawione w oparciu o materia³y archiwalne.
Zamieszczone tam opracowania w najlepszy sposób prezentuj¹ potencja³
naukowo-badawczy Zespo³u, który w dokumentach zasobu widzi nie tylko materiê codziennych zmagañ, zwi¹zanych z pracami o charakterze kancelaryjno-porz¹dkowym, ale tak¿e znajduje inspiracje do w³asnych dociekañ i badañ.
Miros³aw Lenart

Miros³aw Lenart

Archiwisty dialog z nieskoñczonoœci¹
Refleksje na temat chrzeœcijañskich Ÿróde³ etosu
pracownika s³u¿by archiwalnej
1. Pismo, czyli o tekstach, które nadaj¹ sens dziejom
Zapewne najbardziej znacz¹cym potwierdzeniem wagi pisma dla kultury
cywilizacji Zachodu jest wypowiadane przez wiernych sformu³owanie zawarte
w niceo-konstantynopolitañskim wyznaniu wiary z 381 roku1. Chodzi o przywo³anie autorytetu uznanych za natchnione przekazów, stanowi¹cych uzasadnienie i jednoczeœnie bezpoœrednie potwierdzenie kluczowej dla
chrzeœcijañstwa prawdy w s³owach: „i zmartwychwsta³ trzeciego dnia, jak
oznajmia Pismo”. Podkreœlanie wagi zapisu prawdy o zmartwychwstaniu znajdujemy te¿ u œw. Paw³a, który w 1 Liœcie do Koryntian oznajmia (1Kor 15,3–4):
Przekaza³em wam na pocz¹tku to, co przej¹³em: ¿e Chrystus umar³ —
zgodnie z Pismem — za nasze grzechy, ¿e zosta³ pogrzebany, ¿e zmartwychwsta³ trzeciego dnia, zgodnie z Pismem.
Nieco dalej Aposto³ narodów wyrazi jeszcze kluczowy dla chrzeœcijan fakt
(1Kor 15,14–16):
A jeœli Chrystus nie zmartwychwsta³, daremne jest nasze nauczanie, pró¿na jest tak¿e wasza wiara. Okazuje siê bowiem, ¿eœmy byli fa³szywymi
œwiadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstaj¹, przeciwko Bogu
œwiadczyliœmy, ¿e z martwych wskrzesi³ Chrystusa.
W przytoczonym cytacie wyraŸnie odbija siê znaczenie, jakie cywilizacja,
której jesteœmy dziedzicami, nada³a zapisanym s³owom. Ich istnienie od
pocz¹tku wp³ywa³o w sposób istotny na rozwój kultury i religii, przede
1 Wiêcej na temat znaczenia pisma w: W. J. Ong, Oralnoœæ i piœmiennoœæ. S³owo poddane technologii, prze³.
i wstêpem opatrzy³ J. Japola, Lublin 1992.
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wszystkim jednak kszta³towa³o postawy, co widaæ na przyk³adzie cytowanych
wy¿ej fragmentów, w których œw. Pawe³ nazywa œwiadkami Boga osoby w sposób wierny przekazuj¹ce treœci wiary.
W pocz¹tkach chrzeœcijañstwa bardzo szybko dawanie œwiadectwa prawdzie o dziele zbawczym Chrystusa, zapisanej w ksiêgach, przyjê³o wymiar bardzo konkretny za spraw¹ zastêpów mêczenników, bêd¹cych z definicji martyres
(gr. martyr — ‘œwiadek’). W ich wierze uobecni³a siê w sposób widoczny pokora wzglêdem formy nauczania (przekazywanej w zapisie), której stali siê dziedzicami. Dlatego z tak wielkim szacunkiem pierwsi chrzeœcijanie odnosili siê
do tekstów, w których przechowano S³owo Bo¿e najpierw w formie logiów (spisanych wypowiedzi Jezusa) oraz póŸniejszych od nich ewangelii.
Warto przypomnieæ, ¿e zwoje opisuj¹ce dzie³o Zbawienia oraz nauczanie
Syna Bo¿ego sta³y siê przedmiotem ataków, których celem by³o nie tylko
oœmieszenie ich zawartoœci, ale tak¿e fizyczne zniszczenie. Incydenty takie
nasili³y siê w czasach przeœladowañ chrzeœcijan, kiedy publicznie palono ksiêgi
stanowi¹ce szczególnie cenny skarb pierwszych wspólnot chrzeœcijañskich.
Byæ mo¿e w³aœnie siêgaj¹cy do tych faktów przekaz o obronie skarbów Koœcio³a przyczyni³ siê do póŸniejszego wskazania œw. Wawrzyñca jako patrona
bibliotekarzy i archiwistów choæ w jego opisach mêczeñstwa znajdziemy
raczej informacje o dokumentacji ksiêgowej, jak¹ gromadzi³, pe³ni¹c powierzone mu zadania. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e najcenniejszymi materialnymi
dobrami wspólnot by³y w³aœnie zwoje z odpisami uznanych za natchnione
ksi¹g.
Passio tego diakona z otoczenia papie¿a Sykstusa II (stracony 6 sierpnia
258 roku w Rzymie), który poniós³ œmieræ za rz¹dów Waleriana I (Publius Licinius Valerianus: 253–260) koncentruje siê na wydarzeniu zwi¹zanym
z ¿¹daniem namiestnika rzymskiego, który pragn¹³ przej¹æ maj¹tek koœcielny.
Wawrzyniec, pe³ni¹cy funkcjê administratora dóbr wspólnoty chrzeœcijan, mia³
zostaæ wy³¹czony z orszaku skazanych razem z papie¿em, poniewa¿ liczono na
to, ¿e ulegaj¹c namowom i groŸbom, odda mienie powierzone jego opiece.
Wed³ug przekazów mia³ poprosiæ o kilka dni zw³oki, aby móg³ zebraæ „skarby
Koœcio³a”. Stawi³ siê nastêpnie przed obliczem namiestnika i zamiast pieniêdzy
oraz cennych przedmiotów przedstawi³ rzeszê ubogich, którymi opiekowa³a
siê gmina rzymska. Ten akt oraz przypisywane mu s³owa: „Otó¿ masz Waleryanie skarby Niebieskie, których siê nigdy nie przebierze; kto je tu k³adzie, ten
je znajduje i z lichw¹ wielk¹ one w Niebie weŸmie”2 zaw³adnê³y wyobraŸni¹
autorów, którzy w wielu wersjach przedstawiali nastêpnie owo spotkanie póŸniejszego mêczennika z tyranem. Zuchwa³y czyn Wawrzyñca sta³ siê zreszt¹
2 Cyt. za: P. Skarga, ¯ywoty œwiêtych starego i nowego zakonu na ka¿dy dzieñ przez ca³y rok wybrane

z powa¿nych pisarzów i doktorów koœcielnych..., t. 2: Petersburg 1862, s. 146 (wydanie fototypiczne: Warszawa
1997). Skarga w opracowaniu ¿ywotu pos³ugiwa³ siê najpewniej opracowaniem koloñskiego kartuza
Wawrzyñca Suriusa.
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powodem wyj¹tkowo okrutnego sposobu zadania œmierci — by³ przypiekany
¿ywcem na ¿elaznym ruszcie.
Niezwykle obrazowo opisa³ mêczeñstwo Wawrzyñca œw. Ambro¿y, na którym wzorowali siê póŸniej Prudencjusz, œw. Augustyn, œw. Maksymilian z Turynu, œw. Piotr Chrysolog, œw. Leon Wielki czy te¿ autorzy tekstów liturgicznych
pomieszczonych w sakramentarzach. To w³aœnie œwiêty biskup Mediolanu
w³o¿y w usta Wawrzyñca s³owa wypowiedziane do oprawców: „Assum est…
versa et manduca” (Ju¿ siê upiek³o… obróæ i zjedz”)3. Cierpliwe znoszenie cierpienia oraz traktowanie swojego cia³a jako pokarmu jest oczywiœcie
odwo³aniem do przyk³adu Chrystusa. Œw. Leon Wielki skomentuje póŸniej
zachowanie papieskiego diakona, zwracaj¹c uwagê, ¿e ogieñ mi³oœci Chrystusowej gasi³ na ruszcie ¿ar ognia naturalnego. Dodajmy, ¿e w mêczeñstwie œw.
Wawrzyñca, podobnie jak w innych aktach poœwiêcenia ¿ycia z okresu przeœladowañ, dochodzi do g³osu g³êboka wiara w przekaz otrzymany za pomoc¹ tekstów Pisma œw. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e bibliotekarze i archiwiœci, których
dzia³ania wpisywa³y siê w dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê chrzeœcijañsk¹ cywilizacjê kultury Zachodu, pragnêli widzieæ w nim wzór do naœladowania.
Akcent po³o¿ony na obronê podstawowych treœci wiary, zapisanych na
cennych zwojach zawieraj¹cych teksty ewangelii czy te¿ s³u¿¹cych do u¿ytku
w liturgii, nie wyczerpuje jednak znaczenia tego œwiadectwa. Od pocz¹tku kultu œw. Wawrzyñca zwracano uwagê na fakt zaprezentowania ubogich jako
prawdziwego skarbu Koœcio³a. £¹cz¹c tê tradycjê z póŸniejszymi wyborami
ludzi otaczaj¹cych opiek¹ ksiêgozbiory i archiwa, warto skoncentrowaæ siê na
humanistycznym aspekcie zarówno postawy Wawrzyñca, jak te¿ na przekazie
moralnym jego mêczeñstwa. Okazuje siê bowiem, ¿e choæ ksiêgi i pismo jako
cenny œrodek przekazu prawdy s¹ wa¿ne, to jednak cz³owiek w wymiarze swoich postaw i wyborów, ale tak¿e jako podmiot, na którym koncentruje siê wra¿liwoœæ depozytariuszy oraz przekazicieli wiedzy i wiary, pozostaje w centrum
zainteresowania. To cz³owiek okazuje siê prawdziwym skarbem Koœcio³a, wartoœci¹, która umyka, jeœli skupiamy siê jedynie na przedmiotach i rytua³ach
okreœlaj¹cych rzeczywistoœæ wspó³wyznawców Chrystusa. Bez ludzkiej perspektywy wszelkie skarby, a wiêc tak¿e zbiory archiwalne, nie maj¹ ¿adnej wartoœci. Doskonale rozumieli to w³aœnie œwiêci i mêczennicy, kiedy wielokrotnie
podkreœlali, ¿e wszelkie dobra materialne, które posiadaj¹ s¹ nic niewarte,
a jedyn¹ rzecz¹ godn¹ ofiarowania jest ich w³asne ¿ycie.

3 Szerzej na temat wypowiedzi Wawrzyñca podczas mêczeñstwa: P. Franchi de’ Cavalieri, S. Lorenzo e il
supplizio della graticola, „Römische Quartalschrift” 14(1900), s. 159–176.
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2. Osoba, czyli o odnalezionej wartoœci odosobnienia
Przeniesienie opowieœci hagiograficznej o œw. Wawrzyñcu na dzia³alnoœæ
ludzi, którzy poœwiêcili swoje ¿ycie pracy w bibliotekach i archiwach, zmienia
sposób poostrzegania i wartoœciowania tego œrodowiska. Ilustracje wype³nionych po brzegi pó³ek ze starymi woluminami i aktami, wystawy cennych dokumentów, pieczêci czy rzadkich rêkopisów przestaj¹ mieæ znaczenie nadane im
przez kulturê, która poprzez staro¿ytne Ÿród³a, zapisane rêk¹ ludzk¹, pragnie
uchwyciæ swoj¹ ci¹g³oœæ i znaczenie. Pozostaje cz³owiek, który zbiera, segreguje, chroni, konserwuje i bada spuœciznê przesz³oœci pomieszczon¹ na archiwalnych i bibliotecznych pó³kach. Bez jego wra¿liwoœci nie by³oby tych skarbnic
pamiêci, tak wa¿nych dla pañstw i spo³eczeñstw, w których tworzone s¹ archiwa. Ich dzieje, widziane z tej perspektywy, to historia ludzi m¹drze ofiaruj¹cych swoje ¿ycie w s³u¿bie kultury rozumianej jako proces komunikacji.
Powo³anie archiwisty, cz³owieka, który gromadzi i porz¹dkuje pami¹tki
przesz³oœci, jest w tym kontekœcie jednym z najcenniejszych osi¹gniêæ humanizmu, który w antyku szuka³ inspiracji i przyk³adów godnych naœladowania.
Legendarna biblioteka aleksandryjska czy biblioteka Emiliusza Paulusa zwanego Macedoñskim (ok. 220–160 p.n.e.) pobudza³y wyobraŸniê, daj¹c impuls do
zakrojonych na szerok¹ skalê poszukiwañ zaginionych odpisów. Przypomnijmy
te¿, ¿e w³aœnie w epoce renesansu powstawa³y pierwsze kolekcje staro¿ytnoœci, czego przyk³adem mog¹ byæ zbiory Piotra Bemba. Pojawia³y siê równie¿
edycje Alda Manuncjusza Starszego bazuj¹ce na dog³êbnych analizach filologicznych rêkopiœmiennych Ÿróde³ antycznej literatury, czy te¿ w³aœnie zak³adano biblioteki i porz¹dkowano archiwa, czego wymown¹ pami¹tk¹ s¹ narodziny
Biblioteki Watykañskiej za czasów papie¿a Miko³aja V (1447–1455). Otaczanie
szczególn¹ opiek¹ zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w sercu zachodniego
chrzeœcijañstwa posiada g³êboki sens ideologiczny, co wyra¿aj¹ pierwsze
s³owa bulli z 15 czerwca 1475 roku papie¿a Sykstusa IV: Ad decorem militantis
Ecclesiae, uwa¿anej za dokument za³o¿ycielski Biblioteki Watykañskiej jako
instytucji. Wspomniany papie¿ zapisa³ siê bowiem jako twórca archiwum
w Castel San Angelo, gdzie zabezpieczono najcenniejsze dokumenty, jakimi
dysponowa³o chrzeœcijañstwo. Koœció³, który jawi³ siê jako najsilniejsza organizacyjnie instytucja o zasiêgu miêdzynarodowym, przyj¹³ na siebie w ten sposób czêœciow¹ odpowiedzialnoœæ za ochronê œwiadectw przesz³oœci, czego
dzisiejsze archiwum, biblioteka oraz muzeum watykañskie s¹ wymownym œwiadectwem.
Wracaj¹c do pierwszych s³ów wspomnianej wy¿ej bulli, nale¿y podkreœliæ, ¿e zbiory gromadzono „ku ozdobie Koœcio³a walcz¹cego”, co w humanizmie nabra³o znaczenia posiadania przewagi na wszystkich polach ludzkiej
dzia³alnoœci: od pos³ugiwania siê wyrafinowan¹ technik¹, poprzez zakrojon¹
— 12 —
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dzia³alnoœæ w szeroko rozumianej kulturze, a¿ po monopol na prawdziwe prze¿ywanie wiary4. Warte jest jednak podkreœlenia, ¿e w cytowanych s³owach
wyra¿one zosta³y dwa najwa¿niejsze aspekty ka¿dego aktu zmierzaj¹cego do
zachowania materialnego i duchowego dziedzictwa, wynikaj¹ce z dostrze¿enia ich znaczenia oraz realizowania tych dzia³añ poprzez przyjêcie dynamicznej postawy w stosunku do œwiata. Uznanie, ¿e biblioteka i archiwum mog¹
byæ donios³ymi i skutecznymi narzêdziami w walce o idee, pozostaje jednym
z istotnych odkryæ w dziejach cywilizacji. Wi¹¿e siê z tym z kolei docenienie
lub niedocenienie powo³ania ludzi pracuj¹cych w tych instytucjach. To oni swoimi dzia³aniami, a czêsto tak¿e ca³¹ postaw¹ ¿yciow¹, manifestuj¹ wyj¹tkow¹
wra¿liwoœæ na kwestie zwi¹zane z ochron¹ dóbr kultury, które w postaci dokumentów przetrwa³y do naszych czasów. Wartoœæ w³asnej misji okazuje siê przy
tym wartoœci¹ nadrzêdn¹, uzasadniaj¹c¹ niejednokrotnie wyrzeczenia i ofiary,
jakie ponosi ka¿dy, kto w sensie dos³ownym poœwiêca ¿ycie pracy archiwisty.
Archiwum, jawi¹ce siê czêsto jako struktura zamkniêta, niedostêpna
i wyizolowana z dynamiki ¿ycia codziennego, przechowuj¹ca oraz strzeg¹ca
œwiadectw przesz³oœci, nadto z dawnymi czasami nieod³¹cznie siê kojarz¹ca,
jest bardzo bliskie miejscu odosobnienia. Zauwa¿my, ¿e wyodrêbnione przestrzenie sta³y siê t³em znacz¹cym przedstawieñ œw. Hieronima, jeszcze jednego patrona i jednoczeœnie wzorca osobowego archiwisty. Ten niezmordowany
badacz i t³umacz Pisma œw. — jego Vulgata — do dziœ stanowi istotny punkt
odniesienia w badaniach nad przesz³oœci¹ chrzeœcijañstwa, i w szerszym
wymiarze, tak¿e kultury europejskiej, w ikonografii bardzo czêsto ukazywany
bywa na tle pustyni, lasu lub skalistego pustkowia. Przedstawieniom tym nieod³¹cznie towarzyszy ksiêga symbolizuj¹ca talent t³umacza w poznawaniu jêzyków staro¿ytnych i jednoczeœnie przek³ad Pisma, którego dokona³ œwiêty, czy
te¿ lew odwo³uj¹cy siê do opowieœci o wyjêciu ciernia z ³apy drapie¿nika. Obydwa te znacz¹ce symbole ilustruj¹ postulowan¹ duchowoœæ archiwisty: cierpliwoœæ w studiach paleograficznych bêd¹cych podstaw¹ nabywania umiejêtnoœci
odczytywania dawnych tekstów, oraz wyzbycie siê lêku przed otaczaj¹cym
œwiatem. Udomowiony lew, który nie jest ju¿ zagro¿eniem, ale towarzyszem
Ojca Koœcio³a, to obraz szczególnie wymowny, ukazuje bowiem umiejêtnoœæ
odrzucenia strachu przed tym, co zewnêtrzne. Droga osi¹gniêcia cnoty
mêstwa wiedzie w tym wypadku przez dog³êbne poznanie rzeczywistoœci dziêki studiom nad pismem oraz przyjêcie postawy mi³oœci i wspó³czucia.
Hagiograficzne opowieœci o Wawrzyñcu i Hieronimie w tym punkcie stykaj¹ siê ze sob¹, przedstawiaj¹c doskona³oœæ jako przekroczenie ograniczeñ
w³asnego cia³a poprzez akceptacjê mêczeñstwa lub ascezê oraz pokonanie
4 Zob. M. Lenart, W krêgu symboliki humanistycznej. Szkic o poszukiwaniu znaczeñ i odkrywaniu sensu na
granicy snu, [w:] Humanitas. Projekty antropologii humanistycznej. Czêœæ pierwsza: Paradygmaty – tradycje – profile
historyczne, red. A. Nowicka-Je¿owa, Warszawa, 2009–2010, s. 205–249.
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lêków dziêki nabyciu cnót kszta³tuj¹cych ¿yciow¹ postawê i umo¿liwiaj¹cych
dystans do œwiata. Jest to zarazem droga, jak¹ obra³y ca³e pokolenia archiwistów czerpi¹ce ze skarbca wzorców wpisanych w chrzeœcijañsk¹ tradycjê.

3. Archiwum, czyli przestrzeñ uchwycenia ludzkiego przemijania
Pozbycie siê strachu jest skutkiem dochodzenia do zrozumienia cz³owieka, jego ograniczeñ, postaw i aspiracji. To w³aœnie dokumenty dotycz¹ce tego
wszystkiego, co sk³ada siê na kondycjê ludzk¹, wype³niaj¹ magazyny archiwów.
Zapisane s¹ tam nie tylko dane urzêdowe o narodzinach i œmierci, ale tak¿e
informacje œwiadcz¹ce o zachowaniach i wyborach, dokonywanych zw³aszcza
w trudnych chwilach ¿ycia, w kluczowych momentach przemian politycznych
i spo³ecznych, czy te¿ w zetkniêciu siê z przedstawicielami innych narodowoœci, kultur i religii. Bardzo czêsto, przewracaj¹c karty dokumentów, mo¿emy
napotkaæ przekazy opisuj¹ce zderzenia ludzi z now¹, nieznan¹ im dot¹d rzeczywistoœci¹, strach przed innym, pragnienie prze¿ycia, nieraz za wszelk¹
cenê. ¯mudne kwerendy dotycz¹ce losów osób uwik³anych w dramatyczne
i powik³ane dzieje tej czêœci Europy dostarczaj¹ niezliczonych przyk³adów na
kruchoœæ i marnoœæ ludzkiego ¿ycia. Z drugiej jednak strony, archiwa pe³ne s¹
dokumentów poœwiadczaj¹cych zaanga¿owanie cz³owieka w otaczaj¹cy œwiat,
jego nieustann¹ chêæ zmiany na lepsze, pokazuj¹cych równie¿ celowoœæ
i wagê takich dzia³añ dla rozwoju œwiata, w którym ¿yjemy. Dziêki temu archiwista mo¿e przygl¹daæ siê otoczeniu inaczej ni¿ np. media koncentruj¹ce siê
na informacjach maj¹cych niewielki wp³yw na pog³êbion¹ refleksjê nad
ci¹g³oœci¹ i sensem istnienia.
W³aœnie dlatego enklawa, jak¹ jest archiwum, staje siê niezwykle wa¿na
dla spo³ecznoœci, w której siê ono znajduje, stanowi bowiem miejsce wyró¿nione – kontakt z nim pozwala na szczególny rodzaj doœwiadczenia polegaj¹cy na
odszukaniu Ÿróde³ rozumienia znaczeñ istotnych dla ka¿dego cz³owieka. Dziêki studiom nad materia³ami archiwalnymi odzyskujemy kontrolê nad trwaniem
w czasie, bez czego cz³owiek nie móg³by uchwyciæ i poj¹æ w³asnego bycia
w œwiecie, zawieszonego pomiêdzy narodzinami i œmierci¹5. Czytelnym œwiadectwem potrzeby takiego podmiotowego odwo³ywania siê do przesz³oœci s¹
coraz bardziej popularne badania genealogiczne, których bez archiwów nie
mo¿na by w ogóle prowadziæ. Wpisanie swojego ¿ycia w strukturê czasu
wykraczaj¹c¹ poza ramy jednostkowej egzystencji, refleksja nad ci¹giem pokoleñ, których jest siê spadkobierc¹, zmienia sposób patrzenia na rzeczywistoœæ.
Przesz³oœæ zapisana sekwencj¹ losów przodków staje siê mniej odleg³a,
5 Chodzi tu o ujêcie proponowane przez Martina Heideggera. Zob. M. Heidegger, Bycie i czas, t³um.,
przedm., przyp. B. Baran, Warszawa 1994, s. 365–375.
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a wspó³czeœnie obierane postawy i dziœ wyra¿ane przekonania — bardziej zrozumia³e. St¹d te¿ archiwa staj¹ siê miejscem doznawania wzruszeñ, nabywania
dystansu do œwiata oraz w³asnego ¿ycia, prowadzenia nieustannego dialogu
z niezmiennym cyklem ludzkiego istnienia.

4. Archiwista, czyli o doœwiadczeniu szczêœcia
W kontekœcie swoistej izolacji, z jak¹ wi¹¿e siê praca w archiwum, zasadne mo¿e byæ postawienie pytania o to, czy archiwista mo¿e byæ szczêœliwy?
W œwietle wskazówek zaczerpniêtych z ¿ycia modelowych postaci, w których
upatrywano wzorców do naœladowania dla wype³nienia tej roli, odpowiedŸ
wydaje siê prosta. Jeœli bowiem szczêœcie zdefiniujemy jako odczuwanie maksymalnego zadowolenia z posiadanych pozytywnych dóbr (a wiêc takich, które
s¹ i s¹ naprawdê – mówi¹c jêzykiem filozofii), archiwista zaanga¿owany w pracê z zasady d¹¿y do tego wymiaru szczêœcia, w jakim udaje siê trwale nabywaæ
cnoty, tj. wartoœci niezbywalne i jako takie stanowi¹ce trwa³¹ dyspozycjê
umys³u i woli. Pokora, cierpliwoœæ, roztropnoœæ czy panowanie nad sob¹ wpisuj¹ siê w szerszym znaczeniu w etos archiwisty, czyni¹c z niego osobê naprawdê szczêœliw¹, o ile tylko stara siê wype³niæ, w najbardziej radykalnym
znaczeniu tego s³owa, swoj¹ rolê.
Atmosfera pracy nad dokumentami i jednoczeœnie pracy nad sob¹ nie czyni z dzia³alnoœci archiwistów enklawy pozornie statycznej, przestrzeni wyizolowanej oraz niemaj¹cej mocy oddzia³ywania na ¿ycie publiczne. Archiwum we
wspó³czesnej kulturze ma do spe³nienia istotn¹ rolê, widzian¹ jednak nie tylko
przez pryzmat dostêpnoœci, upowszechniania zasobów czy aktywnego udzia³u
w ¿yciu kulturalnym i intelektualnym miasta czy pañstwa. Instytucja ta okazuje
siê dziœ niejako bastionem, jednym z niewielu, ochrony najcenniejszych wartoœci, do których nale¿y ratowanie od ingerencji zewnêtrznej przestrzeni formowania wartoœci i cnót moralnych, w tym przede wszystkim obywatelskich,
opartych na wyj¹tkowo cennych œwiadectwach narodowej kultury. Jest otwarta
zw³aszcza dla tych, którzy od wewn¹trz pragn¹ spojrzeæ na œwiat zewnêtrzny
poprzez pryzmat dokumentu odzwierciedlaj¹cego uporz¹dkowan¹ rzeczywistoœæ wyrwan¹ z ci¹gu trudnych do uchwycenia zdarzeñ. Nie po to jednak, aby
siê od niego oddzieliæ, ale po to, by zauwa¿yæ granicê pomiêdzy œwiatem wartoœci budowanym na dorobku i doœwiadczeniu przesz³ych pokoleñ a œwiatem
skoncentrowanym na ulotnych emocjach, coraz bardziej odcinaj¹cym siê od
swoich korzeni, od dziedzictwa, dziêki któremu mo¿liwe jest nawi¹zanie kontaktu z rzeczywistoœci¹ wspóln¹ narodom lokuj¹cym Ÿród³a w³asnej kultury
w tym samym miejscu. Bez archiwów trudno rozpoznaæ to wszystko, co ³¹czy
spo³eczeñstwa wyznaj¹ce te same wartoœci, poniewa¿ dokumenty w nich przechowywane pozwalaj¹ uchwyciæ przesz³oœæ jako dzieje nieprzerwanego ci¹gu
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pokoleñ, dla których wa¿ne by³o doskonalenie siê cz³owieka wyznaj¹cego
wspóln¹ ideê humanitas.
Przywo³uj¹c pojêcie humanitas, jeszcze bardziej zbli¿amy siê do rozumienia faktu, ¿e opieka nad archiwami to nie tylko strze¿enie zbiorów, ale
przede wszystkim ochrona cz³owieka. W szerszym zakresie to ochrona podmiotowoœci, ludzkiej historii, bez których tracimy poczucie w³asnej ludzkiej
godnoœci. Dzieje siê tak nie tylko dlatego, ¿e o ile biblioteki gromadz¹ pamiêæ
o w¹skiej grupie ludzi wpisuj¹cych siê w historiê, zasoby archiwalne staj¹ siê
depozytami informacji, w których ka¿dy ma swoje miejsce. Godnoœæ cz³owieka
w perspektywie zapisów dokumentacji archiwalnej wynika z jego odnotowanego wspó³uczestnictwa w zbiorowym akcie tworzenia historii. Jest istotnym
dopowiedzeniem do wspólnego zapisu dziejów, niezbywalnym elementem
opowieœci o przesz³oœci. Wyp³ywa w koñcu z nieustannego pragnienia podtrzymania dialogu z rzeczywistoœci¹, której ci¹gle zadaje siê pytania, poszukuj¹c
pewnych odpowiedzi.
Warto sobie uzmys³owiæ, ¿e bez wzglêdu na przewartoœciowania, jakim
nieustannie podlega kultura europejska, nie bêdzie mo¿liwe ostateczne odciêcie siê od znaczenia dialogu w poznaniu i rozumieniu tego wszystkiego, co
decyduje o zainteresowaniach cz³owieka. Jesteœmy bowiem dziedzicami tradycji przedstawiaj¹cej Boga stwarzaj¹cego œwiat za pomoc¹ S³owa, co wiêcej —
Boga, który wypowiedzia³ siê w dialogu z cz³owiekiem poprzez odwieczny
Logos, jakim jest Chrystus. W kulturze chrzeœcijañskiej tu w³aœnie mieœci siê
najg³êbszy sens komunikacji z Bogiem, lub inaczej, pos³uguj¹c siê jêzykiem teorii komunikacji, zaznacza siê wewnêtrzna struktura tekstu opisuj¹cego fenomen poznania, którego celem pozostaje w istocie stawanie na drodze ku
rozumieniu cz³owieka. Odkrycie, ¿e zmaterializowane w piœmie s³owo to œlad
dialogu z nieskoñczonoœci¹, wpisuje siê w mistykê pracy archiwisty. Pismo okazuje siê wymownym œwiadkiem wartoœciowania rzeczywistoœci, stawiania jej
pytañ i poszukiwania odpowiedzi. Bez wzglêdu na to, czy mamy do czynienia
z zapisem metrykalnym, czy z najbardziej wysublimowan¹ form¹ literackiego
uchwycenia rzeczywistoœci, autorem zapisu zawsze jest cz³owiek, który
w akcie tym naœladuje Boskie dzie³o stworzenia. W tym, co zapisa³a rêka, znajduje siê najg³êbsze odbicie ludzkiej istoty, przekazane przysz³ym pokoleniom
szyfrem czasami trudnych do zinterpretowania znaków i symboli. Poprzez analizê wydobywanych z przesz³oœci tekstów dochodzimy do sensu istnienia,
potwierdzamy je i dostrzegamy jego znaczenie oraz porz¹dek tkwi¹cy w jego
wewnêtrznej strukturze. Nadajemy naszemu ¿yciu znaczenie, a archiwum staje
siê wyró¿nionym miejscem, gdzie mamy nie tylko odwagê zmierzyæ siê
z przesz³oœci¹, ale przede wszystkim stajemy na drodze ku przysz³oœci w procesie coraz g³êbszego rozumienia samych siebie.
Bardzo czêsto wœród wymienianych dzisiaj wyzwañ, przed jakimi staj¹
archiwa, wskazuje siê na koniecznoœæ masowego przetwarzania zasobów na
— 16 —
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formy elektroniczne, pozwalaj¹ce jak najszerszym rzeszom odbiorców wejœæ
w kontakt z przechowywan¹ dokumentacj¹. Tym samym archiwa, dziêki
wspó³czesnym metodom komunikacji, a zw³aszcza funkcjonowaniu w œwiecie
wirtualnym, s¹ i pozostan¹ instytucjami, w których charakter wpisuje siê otwartoœæ i dostêpnoœæ. Bez wzglêdu jednak na przestrzeñ, w jakiej udostêpniane s¹
zasoby, archiwum nie mo¿e zatraciæ swojej wyj¹tkowej roli, jak¹ jest przekaz
prawdy o roli pisma, o wartoœci pos³uguj¹cego siê nim cz³owieka oraz o znaczeniu duchowego wymiaru kontaktu z archiwaliami, który jest nieustannym
dialogiem z nieskoñczonoœci¹.
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Miros³aw Lenart
The archivist’s dialogue with infinity.
A reflection on Christian perspectives of the archivist’s ethos.
One of the most important texts confirming the significance of writing in
the culture of Western civilization draws on the authority of the
Nicene-Constantinople Creed from the year 381. It was due to this source (and
the traditions it inspired) that the crucial Christian truth of the resurrection
was recognized. On the basis of this observation, the author presents
portraits of the patrons of archivists and librarians: St. Lawrence and St.
Hieronymus, demonstrating the meaning of spiritual values of archival documents for their potential users and sometimes even for entire societies. Not
only does the author stress the value of the collation and preservation of
cultural achievements, but also the role of the individual who, in embarking on
a career as an archivist, has access to exceptional opportunities for self-development and personal happiness.

Rafa³ Górny

Opolskie archiwum miejskie
i jego zasób do czasu zakoñczenia II wojny œwiatowej.

Wyraz archiwum bardzo czêsto przyjêto wywodziæ od greckiego s³owa
áñêåßí oznaczaj¹cego „opieraæ siê czemuœ”, „chroniæ”. Jednak¿e prawid³owa
etymologiczna wiêŸ ³¹czy ten wyraz z greckim rzeczownikiem áñ÷åßoí, u¿ywanym na okreœlenie w³adzy lub dworu w³adcy. Pierwotnie wiêc archiwum oznacza³o akta wydawane przez w³adcê1. Wspó³czesna definicja natomiast ujmuje
znaczenie archiwum w czterech aspektach:
— instytucja o charakterze urzêdu wiary publicznej i placówki naukowej,
powo³ana do gromadzenia, zabezpieczania, opracowywania i udostêpniania materia³ów archiwalnych, uprawniona do wydawania uwierzytelnionych odpisów i kopii oraz zobligowana do prowadzenia badañ
w dziedzinie archiwistyki;
— komórka organizacyjna instytucji powo³ana w celu gromadzenia, zabezpieczania i przechowywania materia³ów wytworzonych przez tê instytucjê;
— gmach lub lokal, w którym przechowuje siê akta;
— zespó³ archiwalny lub zbiór powsta³y w wyniku dzia³alnoœci urzêdu, instytucji, rodu b¹dŸ osoby prywatnej2.
Cz³owiek nieustannie odczuwa³ potrzebê znalezienia sposobu trwa³ego uzewnêtrzniania swoich myœli, pojêæ i wyobra¿eñ. Poszukuj¹c œrodka
³¹cz¹cego umys³y wspó³czesnych oraz przesz³e pokolenia z przysz³ymi,
doszed³ do wynalezienia pisma, które obok krzesania ognia sta³o siê najwspanialszym wynalazkiem na drodze kulturalnego i cywilizacyjnego rozwoju ludzkoœci. Efektem tego sta³o siê stworzenie organizacji pañstwowej
i ustanowienie prawa, które trzeba by³o zapisaæ. Dokumenty te, utrwalone
na przeró¿nym materiale, nale¿a³o zabezpieczyæ przed zniszczeniem tak,
by móc siê nimi legitymowaæ w przysz³oœci i na ich kanwie tworzyæ dalsze
1 Por. E. Casanova, Archivistica, Siena 1928, s. 11.
2 Polski S³ownik Archiwalny , red. W. Maciejewska, Warszawa 1974.
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normatywy. Ów krótki wywód ukazuje sens i istotê powstania archiwum,
jako instytucji przechowuj¹cej wa¿ne dokumenty pañstwowe3.
Po³owa XII wieku przynios³a w Europie i na Œl¹sku znaczne o¿ywienie
gospodarcze, za którym nast¹pi³ rozwój miast i kancelarii miejskich. Spowodowa³o to wzrost zainteresowania aktami, co doprowadzi³o do wykszta³cenia siê
w tym okresie tzw. archiwum wystawcy. Przejawia³o siê ono m.in. prowadzeniem ksi¹g i rejestrów, gdzie wpisywano wszelkie ekspedyta wychodz¹ce
z magistratów. Zagadnienia zwi¹zane z dziejami i funkcjonowaniem kancelarii
miejskiej Opola czekaj¹ wci¹¿ na swojego badacza, dlatego te¿ niewiele
informacji posiadamy na temat opolskiego archiwum w jego najwczeœniejszym
okresie. Z ca³¹ pewnoœci¹ jednak¿e mo¿na stwierdziæ, i¿ w czasach œredniowiecznych i wczesnonowo¿ytnych istnia³o w opolskim ratuszu archiwum
odbiorcy, w którym gromadzono najwa¿niejsze dokumenty zawieraj¹ce przywileje dla miasta nadawane przez ksi¹¿¹t i w³adców. Najlepszym na to dowodem jest treœæ dokumentu wydanego 16 sierpnia 1557 roku przez cesarza
Ferdynanda I. W dyplomie tym wystawca potwierdza burmistrzowi i rajcom
Opola 8 wczeœniejszych przywilejów z lat 1327–1480 nadanych przez ksi¹¿¹t
opolskich, które zosta³y mu w oryginale przyniesione, i które dos³ownie przytoczono4. Praktykê konfirmowania w ten sposób dawnych aktów miasta stosowa³y w trosce o potwierdzenie treœci prawnej przez sukcesora wystawcy.
Wspomnieæ warto, i¿ dokument z 24 czerwca 1327 roku, w którym rada miasta Œroda Œl¹ska przekaza³a rajcom opolskim opis stosowanych u siebie praw
miejskich, zagin¹³ przed rokiem 1832, jego treœæ jednak¿e zachowa³a siê we
wspomnianym cesarskim przywileju5.
Istotnym momentem dla dziejów opolskiego archiwum by³ rok 1680,
kiedy to w mieœcie wybuch³a epidemia d¿umy, zbieraj¹c straszliwe ¿niwo
oko³o 900 ofiar6. Wedle przekazu, podanego przez XVIII-wiecznego zbieracza
œl¹skich dziejów — Zimmermanna oraz potwierdzonego w XIX-wiecznym
piœmie, czêœæ akt podczas zarazy wywieziono do klasztoru norbertanek
w pobliskich Czarnow¹sach. Pozosta³a czêœæ zgromadzona w sklepionym
pomieszczeniu (tzw. sklepie) ratusza uleg³a zaka¿eniu bakteriami choroby7.
W zwi¹zku z tym pomieszczenie owo pozosta³o zamkniête przez najbli¿sze

3 M. Rokosz, Archiwa w pañstwach staro¿ytnych, „Archeion” 1970 T. LIII, s. 63.
4 Archiwum Pañstwowe w Opolu (dalej APO), nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 30, „(...) die

Ersamen unnsere lieben getrawen Burgermeitser und Ratmannen der Stadt Oppeln Ire abgesannten zu unns
gehorsamist abgefertigt unnd unns Ire alle feryheiten und privilegia so Sy von unsern vorfaren und herzogen
Zu Oppeln haben und sich dero bishero genossen originaliter unndertheinigelichen fürbringen lassen wir
Alihe von wort zu wort hier inn diesem unnserm Kunigelichen brief inseriert unnd eingeleibt sein“.
5 F. Idzikowski, Geschichte der Stadt Oppeln, Oppeln 1863, s. 55–56.
6 Ibidem, s. 181.
7 F. A. Zimmermann, Beyträge zur Beschreibung von Schlesien, Bd III, Brieg 1784, s. 31–32.
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kilkadziesi¹t lat. Pod koniec XVIII stulecia otworzy³ je dr Johann Karl Stock8.
W 1805 roku napisa³ w swym dziele „Notizen von Oppeln über verschiedene Gegenstände”: „Przejrza³em dokumenty komory epidemicznej. Dokona³em tego za
zezwoleniem szanownego magistratu. Jednak¿e do chwili wydania niniejszej
publikacji nie by³em w stanie przedstawiæ z tych wydarzeñ odpowiedniego
sprawozdania. Je¿eli Opatrznoœæ obdarzy mnie nadal ¿yciem, zdrowiem i czasem, postaram siê i to wykonaæ”9. Niestety, ten mi³oœnik dziejów opolskich
zmar³ w 1812 roku nie wype³niwszy swojej zapowiedzi. Zara¿on¹ komorê
ponownie zamkniêto wraz z jej zawartoœci¹ i otwarto dopiero w 1818 roku. Po
tak d³ugim up³ywie czasu akta uleg³y zmurszeniu, w zwi¹zku z czym z³o¿ono
je do dwóch skrzyñ i spalono10. Fakt ten potwierdza autor dziejów Opola Franciszek Idzikowski, który pamiêta relacje starszych osób opowiadaj¹cych, jak
w dzieciñstwie widzieli zbutwia³e akta wyrzucane przez okna przy wschodniej
stronie ratusza, które potem wywo¿ono11.
Wydarzenia powy¿sze nie przerwa³y jednak¿e procesu archiwotwórczego w Opolu. Wiemy, ¿e w XVIII wieku oprócz tej „zara¿onej komory” istnia³o
w ratuszu archiwum, w którym gromadzono prawdopodobnie akta niepotrzebne w bie¿¹cym urzêdowaniu magistratu. Jego losy splot³y siê w pewnym
momencie z losami archiwum ziemskiego ksiêstwa opolsko-raciborskiego (Landes-Archiv), utworzonego po œmierci w 1532 roku ostatniego ksiêcia z rodu
Piastów — Jana Dobrego. Zawiera³o ono przywileje i listy konfirmacyjne wystawiane przez ksi¹¿¹t dla stanów œl¹skich, które zgromadzone w skrzyniach przechowywane by³y w KoŸlu12. W 1738 roku dyrektor tego archiwum Johann
Konstantin von Trzemeski zjawi³ siê z tymi skrzyniami na landtagu w Opolu,
gdzie planowano dokonaæ spisu wszystkich dokumentów13. Nie wiadomo czy
prace te zosta³y wykonane. Skrzynie z aktami natomiast zapieczêtowano na
nowo i z³o¿ono w opolskim ratuszu razem z archiwaliami miejskimi. W 1739
roku dosz³o do kolejnej katastrofy. W Opolu wybuch³ potê¿ny po¿ar, który strawi³ wiêksz¹ czêœæ budynków w obrêbie murów miejskich, w tym ratusz razem
z pomieszczeniem archiwalnym14. Straty w dokumentacji by³y ogromne, dlatego te¿ stany œl¹skie natychmiast przyst¹pi³y do rekonstrukcji swego archiwum
8 Johann Karl Stock, ur. 12 IV 1732 roku w Opolu, od 1764 roku cz³onek Królewskiego Kolegium
Medycznego, pe³ni³ funkcjê lekarza powiatowego w Opolu. Kiedy w 1792 roku utworzono Górnoœl¹ski
Instytut dla Po³o¿nictwa zosta³ jego inspektorem i profesorem. W 1805 roku wyda³ Notizen von Oppeln über
verschidene Gegenstände, które stanowi³o pierwsze dzie³o historiograficzne dotycz¹ce dziejów Opola. Por.
J. K. Stock, Notatki z Opola, oprac. W. Kaczorowski, Opole 1996, s. 8–9.
9 Ibidem, s. 51.
10 APO, nr zespo³u: 22 Akta miasta Opola, sygn. 835, s. 9.
11 F. Idzikowski, op. cit., s. 10.
12 J.E. Böhme, Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte, Bd II, 1771,
s. 89.
13 Ibidem, s. 90
14 F. Idzikowski, op. cit., s. 201-202.
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poprzez zbieranie odpisów przywilejów z kancelarii czeskiej. Starosta krajowy
hrabia von Henckel zebra³ wszystkie akta i uchwa³y landtagu w postaci tzw.
Corpus Statuum, umieœci³ je w skrzyniach i na powrót wywióz³ do KoŸla. Po pewnym czasie akta te zosta³y przewiezione do Wroc³awia do urzêdu kamery
wojenno-dominialnej. Johann Ehrenfried Böhme ubolewa³ nad wroc³awskim
losem tych¿e archiwaliów, u¿ywaj¹c kwiecistych s³ów: „Fuit Ilium et ingens gloria
Dardanidum”15.
Trudno jest ustaliæ straty archiwum miejskiego po po¿arze z 1739 roku,
ale z pewnoœci¹ by³y one znaczne. Budynek ratusza odbudowano stosunkowo
szybko, skoro w 1740 roku osadzono ga³kê na wie¿y, w której umieszczono
akta dokumentuj¹ce istotne wydarzenia w mieœcie16. W tym samym równie¿
roku na Œl¹sk wkroczy³y wojska króla pruskiego, co spowodowa³o wcielenie tej
krainy do nowego pañstwa. Fryderyk II niemal¿e natychmiast przyst¹pi³ do
organizowania administracji na nowo zdobytych ziemiach, pozostawiaj¹c im
jednak znaczn¹ autonomiê w ramach monarchii. Utworzono specjalne stanowisko odrêbnego ministra dla Œl¹ska, który rezydowa³ we Wroc³awiu, a ca³y kraj
podzielono na dwa departamenty z siedzibami w G³ogowie i we Wroc³awiu.
W miastach tych utworzono nowe urzêdy tzw. kamery wojenno-dominialne
(Kriegs- und Domänenkammer), które skupi³y w swym rêku niemal ca³oœæ w³adzy
administracyjnej17. Ponadto ca³y Œl¹sk zosta³ podzielony na powiaty, na czele
których stali landraci18. Od tego zatem momentu Opole, podleg³e pod departament wroc³awski, sta³o siê siedzib¹ nowego urzêdu pañstwowego — starostwa powiatowego (Landratsamt Oppeln), które tworzy³o i prowadzi³o swoj¹
odrêbn¹ registraturê19.
W 1746 roku ukaza³o siê zarz¹dzenie w sprawie organizacji kancelarii
miejskich. 20 punkt tej instrukcji mówi³, ¿e „wszystkie oryginalne dokumenty i przywileje miejskie etc. powinny byæ przechowywane w zabezpieczonej szafie, do których powinien byæ prowadzony specjalny rejestr”20.
Mamy tu zatem pierwsze zachowane rozporz¹dzenie w sprawie prowadzenia archiwum miejskiego. Kontrole przeprowadzane w II po³owie XVIII
wieku, nie wykazywa³y ¿adnych powa¿nych uchybieñ w prowadzeniu kancelarii w opolskim ratuszu, nie wspomina³y jednak¿e ani s³owem o tutejszym
archiwum. O jego istnieniu œwiadcz¹ jedynie wzmianki XVIII-wiecznych
15 J.E.Böhme, op.cit. s. 90; dos³. „By³ Ilion i wielka s³awa Dardanidów” — s³owa zaczerpniête z Eneidy,

Lib. II, 325, u¿ywane na okreœlenie czegoœ, co ju¿ dawno przeminê³o.
16 F. Idzikowski, op. cit., s. 204.
17 C. Grünhagen, Schlesien unter Friedrich dem Grossen, Bd. I, Breslau 1890, s. 364-365.
18 Ibidem, s. 368.
19 Zagadnienia zwi¹zane z funkcjonowaniem urzêdu i kancelarii starostw powiatowych omówione

zosta³y w artykule: B. Spyra, Kancelaria i registratura landratur na Górnym Œl¹sku XVIII – XX w.,”Archeion” 1983
T. LXXV.
20 APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 832, s. 47.
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historyków. I tak np. wspomniany Böhme w wydawnictwie z 1771 roku
zawar³ dokumenty, które by³y przechowywane w archiwum ratusza opolskiego (Ex libro III Privilegiorum Archivi supreme Curiae Oppol., Ex Archivo
Supr[emae] Curie Oppol.)21. Wzmiankowany Zimmermann natomiast pisa³
w 1784 roku, ¿e „jest wiele dokumentów i mnóstwo pism w ratuszu, albo
mówi¹c lepiej, w stêch³ej piwnicy, gdzie s¹ bezpieczne od ognia, ale nie od
zgnilizny; wœród nich s¹ te, które wskutek istniej¹cego uprzedzenia, s¹ nie
do u¿ytku”22. Wnioskowaæ st¹d mo¿na, i¿ obok tych zad¿umionych akt
przechowywano w ratuszu tak¿e inne, które gromadzono ju¿ po zakoñczeniu epidemii.
Pocz¹tek XIX stulecia dla pañstwa pruskiego rozpocz¹³ siê od serii
klêsk poniesionych w wojnie z Francuzami. Zapocz¹tkowano w zwi¹zku
z tym szereg reform, maj¹cych na celu wzmocnienie nadw¹tlonego aparatu
w³adzy. Przyst¹piono m.in. do reorganizacji administracji ustanawiaj¹c
w 1816 roku prowincjê œl¹sk¹, któr¹ podporz¹dkowano w³adzy nadprezydenta. Nastêpnie podzielono j¹ na cztery rejencje z siedzibami w: Legnicy,
Wroc³awiu, Dzier¿oniowie i Opolu. Rejencjê dzier¿oniowsk¹ jednak zlikwidowano w 1820 roku pozostawiaj¹c jedynie trzy pozosta³e23. Ponadto utrzymano podzia³ na powiaty, zwiêkszaj¹c z czasem ich liczbê24. Zmiany te
okaza³y siê dla Opola korzystne, gdy¿ zdynamizowa³y rozwój miasta
bêd¹cego odt¹d siedzib¹ rejencji. Reformatorzy zwrócili równie¿ szczególna uwagê w stronê mieszczañstwa pruskiego, upatruj¹c w nim si³y i kapita³u do odrodzenia pañstwa. 19 listopada 1808 roku zosta³a wydana s³ynna
ordynacja miejska (Städteordnung), która bazuj¹c na doœwiadczeniach francuskich, angielskich a tak¿e tradycjach wolnoœciowego ustroju Gdañska,
po³o¿y³a podwaliny pod now¹ koncepcjê samorz¹du miejskiego25. W swym
g³ównym za³o¿eniu ustawa ta rozdziela³a s¹downictwo od spraw administracyjnych, reguluj¹c dalej szczegó³owo funkcjonowanie w³adz miejskich
oraz prawa mieszkañców i obywateli26.
Na³o¿enie przez Napoleona na Prusy w 1807 roku kontrybucji wojennej
w wysokoœci 150 milionów franków, zrodzi³o ze strony w³adz chêæ siêgniêcia
po maj¹tek koœcielny w celu wykorzystania go na potrzeby pañstwowe.
Efektem tego by³ edykt z 30 paŸdziernika 1810 roku o zniesieniu klasztorów
i konfiskacie maj¹tków klasztornych27. Pojawi³a siê w zwi¹zku z tym kwestia
21 J. E. Böhme, op. cit., s. 70–84.
22 F. A. Zimmermann, op. cit., s. 31.
23 T. Kulak, Dolny Œl¹sk w latach 1815 – 1870, w: Dolny Œl¹sk. Monografia historyczna, red. W.Wrzesiñski,

Wroc³aw 2006, s. 393.
24 Ibidem, s. 394.
25 S. Salmonowicz, Prusy. Dzieje pañstwa i spo³eczeñstwa, Warszawa 2004, s. 245.
26 Ibidem, s. 246.
27 K. Dola, Dominikanie w Nysie 1749 – 1810, Opole 2009, s. 101.
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zabezpieczenia sporej iloœci dóbr kultury (ksiêgozbiory, akta, dokumenty) zgromadzonych w klasztorach. W latach 1811–1812 prowadzono akcjê przejmowania archiwaliów poklasztornych z terenu Wroc³awia i Górnego Œl¹ska, któr¹
kierowa³ profesor Johann Gottlieb Büsching. Akta przekazano do wroc³awskiego uniwersytetu, tworz¹c tam wewnêtrzny instytut naukowy28. Dzia³ania te s¹
uwa¿ane za pocz¹tek organizowania na Œl¹sku tzw. pañstwowej s³u¿by archiwalnej. W 1821 roku wroc³awskie archiwum usamodzielni³o siê, dzia³aj¹c
odt¹d pod nazw¹ Archiwum Prowincji Œl¹skiej (Das Schlesische Provinzialarchiv)
i otrzyma³o prawo przejmowania archiwaliów oraz akt rozproszonych po ca³ej
œl¹skiej prowincji. Rozpoczêto zatem akcjê zbierania archiwaliów g³ównie po
dawnych w³adzach austriackich29. W zwi¹zku z tym, specjalny pe³nomocnik
rejencyjny z Wroc³awia nazwiskiem Neumann, przys³a³ w marcu 1825 roku
pismo do urzêdu miasta Opola z proœb¹ o raport na temat tutejszego archiwum. Urzêdnicy magistratu nie potrafili dok³adnie okreœliæ jego zasobu.
Z zachowanej korespondencji wynika, i¿ znajdowa³y siê tam trzy przywileje (1.
— dotycz¹cy c³a mostowego, 2. — dotycz¹cy dwóch dorocznych targów byd³a,
3. — dotycz¹cy prawa miejskiego i spraw szpitala), korespondencja i pisma
odnoœnie spraw browarniczych, a tak¿e jakieœ pisma na pergaminie w jêzyku
czeskim, które trudno by³o odczytaæ oraz ksiêgi registratury magistratu zachowane od 1756 roku30. W tym samym jeszcze roku, przyby³ do Opola znany
wroc³awski archiwista Gustaw Adolf Stenzel i dokona³ spisu opolskich archiwaliów. Spis ten trafi³ do wspomnianego Neumanna, który by³ zainteresowany
przejêciem niektórych dokumentów do archiwum we Wroc³awiu31. Nie wiadomo jednak czy materia³y te zosta³y przekazane.
Rada miejska czuwa³a te¿ nad warunkami, w jakich przechowywano akta.
W 1823 roku podnoszono kwestiê, czy przenieœæ registraturê miejsk¹ z górnych pomieszczeñ ratusza do dolnego sklepu (piwnicy), gdzie by³aby lepiej
zabezpieczona przed po¿arem. Ostatecznie zdecydowano o pozostawieniu akt
na górze. Dolne pomieszczenie by³o wprawdzie masywne, ale wilgotne i mieœci³y siê tam pomieszczenia biurowe, do których codziennie przychodzili
petenci32. Przechowywanie akt na odpowiednich piêtrach w budynku, stanowi³o prawdopodobnie istotn¹ kwestiê dla ówczesnych urzêdników z uwagi na
fakt, ¿e pewne problemy mieli z tym pracownicy urzêdu rejencji opolskiej. Jej
siedzibê ulokowano w dawnym pojezuickim budynku przy dzisiejszej ul. œw.
Wojciecha. W 1823 roku budynek ten wskutek ciê¿aru akt zacz¹³ pêkaæ tak
28 A. Dereñ, Zarys dziejów Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu (z okazji 150 rocznicy za³o¿enia),
„Archeion” 1961 T. XXXV, s. 75.
29 Ibidem, s. 76.
30 APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 835, s. 3–4.
31 Ibidem, sygn. 835.
32 Ibidem, sygn. 837, s. 69–73.
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mocno, ¿e jego zachodni¹ stronê trzeba by³o podpieraæ stemplami33. Warunki
przechowywania akt miejskich w tamtych czasach w ratuszu w Krakowie opisa³
znany krakowski historyk Ambro¿y Grabowski. Dla porównania warto przytoczyæ jego s³owa: „Le¿¹ te ksiêgi w najwiêkszej czêœci na wie¿y ratusza krakowskiego w obszernej izbie (...). Przez d³ugie lata nikt do tego sk³adu ksi¹g nie
zagl¹da³, prócz hr. Józ. Maks. Ossoliñskiego, o którym pisa³em wy¿ej, ¿e maj¹c
sobie u³atwiony do nich wstêp przez Józafata Wiœlickiego, dawnego archiwistê
magistratu krakowskiego (oko³o roku 1805–7), znacznie to archiwum podkroi³,
i co mu siê nada³o zabra³ i sobie przyswoi³, a potem do Wiednia do siebie przewióz³. Po nim ju¿ do tego archiwum tylko wróble mia³y przystêp przez okna
bez szyb, którym ta izba za wielki z ca³ego Krakowa s³u¿y³a przytu³ek, gdzie
siê ich ca³e pokolenia wylêg³y i gdzie jeszcze dot¹d (r. 1843) le¿y mnóstwo ich
gniazd za ksi¹¿kami na pu³kach, a sk¹d œlady ich tam d³ugiego pobytu furami
wywoziæ by trzeba”34. Mimo braku podobnych relacji i wzmianek dotycz¹cych
warunków przechowywania opolskich akt, mo¿na przyj¹æ, i¿ by³y one znacznie
lepiej zabezpieczone.
Rok 1861 przyniós³ kolejn¹ instrukcjê kancelaryjn¹. Jasno i wyraŸnie precyzowa³a ona, ¿e wszystkie oryginalne dokumenty nie powinny byæ wszywane
do akt, ale nale¿y je przechowywaæ w zamkniêtych skrzyniach, które maj¹ byæ
z³o¿one w miejscu bezpiecznym od ognia i wilgoci. Do materia³ów tych polecano sporz¹dziæ spis w dwóch egzemplarzach, z których jeden mia³ byæ z³o¿ony
w skrzyni, a drugi przechowywany w registraturze35. Trudno okreœliæ, w jakim
stopniu instrukcja ta stosowana by³a w opolskim magistracie. W 1863 roku ukaza³o siê dzie³o Franza Idzikowskiego: „Geschichte der Stadt Oppeln”. Autor
bardzo dok³adnie spenetrowa³ wówczas miejskie archiwum, przytaczaj¹c
pokrótce jego wczeœniejsze losy. By³ te¿ zaskoczony, ¿e pomimo tak burzliwych dziejów, zachowa³o siê ca³kiem sporo materia³ów. Wymieni³ a¿ 63 pozycje inwentarzowe, które wykorzysta³ w swej pracy36. Nie wiadomo niestety, czy
by³y to wszystkie akta stanowi¹ce ówczesny zasób archiwalny. Równie ciê¿ko
jest te¿ ustaliæ, czy w II po³owie XIX wieku istnia³o odrêbne stanowisko archiwisty, który czuwa³by nad t¹ dokumentacj¹. Z fragmentarycznej korespondencji wynika jedynie, i¿ w 1882 roku magistrat miasta Rybnika przys³a³ do Opola
dokument z 1665 roku dotycz¹cy dóbr rycerskich w Rybniku. Po gruntownej
analizie przeprowadzonej przez niejakiego Wawrzynka stwierdzono, ¿e dokument ów nie ma wiêkszego znaczenia dla historii Opola i odes³ano go z powrotem37. W 1894 roku natomiast urzêdnicy opolscy zwrócili siê do prof. dr Ernsta
33 A. Steinert, Nachträge zur Geschichte des Oppelner Museumsheimes, „Oppelner Heimatblatt“ 1932, t. 8, z. 8.
34 Wspomniena Ambro¿ego Grabowskiego, t. II, red. S. Estreicher, Kraków 1909, s. 231–232.
35 APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 824, s. 5.
36 F. Idzikowski, op. cit., s. 9–15.
37 APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 836, s. 140–143.
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1. Najstarszy dokument z dawnego archiwum miejskiego w Opolu, w którym
ksi¹¿ê Bolko opolski zezwala miastu Opole na przyjêcia prawa œredzkiego – 6
lipca 1327 (jêzyk ³aciñski, pergamin).
APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 1.

Wahnera z proœb¹ o ocenê 20 starych widoków Opola, które mia³y zostaæ zakupione przez magistrat38. Pisma te zdaj¹ siê przemawiaæ raczej za stwierdzeniem, ¿e do koñca XIX wieku opolski urz¹d miejski nie zatrudnia³ etatowego
pracownika z odpowiednim historycznym wykszta³ceniem, któremu poruczona by by³a piecza nad archiwaliami. Wiadomo jedynie, ¿e w 1900 roku swoj¹
dzia³alnoœæ rozpoczê³o muzeum miejskie, które gromadzi³o ró¿norodne znaleziska o charakterze regionalnym39. Charakterystycznym dla miast Œl¹skich by³o
to, ¿e powstaj¹ce w nich u progu XX wieku lokalne muzea, bardzo czêsto
w swoich zbiorach posiada³y tak¿e pergaminowe dokumenty i ksiêgi, stare
mapy, ryciny, które uwa¿ane by³y jako cenne eksponaty muzealne. W muzeum
w G³ubczycach np. oprócz licznych obrazów i rysunków znajdowa³y siê tak¿e
123 dokumenty cechowe i miejskie40. Nie wykluczone zatem, ¿e równie¿ pracownicy opolskiego muzeum mogli sprawowaæ jak¹œ opiekê nad archiwaliami
z ratusza.
38 Ibidem, s. 146–147.
39 D. Schreiber-Kurpiers, Niemiecki krajobraz kulturalny miasta, w: Opole. Dzieje i tradycja, red. B. Linek, K.

Tarka, U. Zaj¹czkowska, Opole 2011, s. 278.
40 K. Maler, G³ubczyckie muzeum, „Kalendarz G³ubczycki 2003”, s. 91.
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2. OdpowiedŸ archiwisty miejskiego Alfreda Steinerta na pismo burmistrza Opola w sprawie odpisów aktów chrztu z parafii œw. Krzy¿a w
Opolu – kwiecieñ 1934 rok.
APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola sygn. 839, s. 61.

Dopiero w latach dwudziestych XX stulecia wy³oni³a siê postaæ miejskiego archiwisty (Stadtarchivar) w osobie Alfreda Steinerta (ur. 1879, zm. 1963).
Historyk ten odcisn¹³ bardzo mocno swoje piêtno na losach opolskiego archiwum w okresie miêdzywojennym. W 1901 roku zakoñczy³ naukê w gimnazjum
pomyœlnie zdan¹ matur¹. Od jesieni 1901 roku do Wielkanocy 1907 studiowa³
(z dwukrotn¹ semestraln¹ przerw¹) historiê i jêzyki klasyczne. W latach
1910–1914 pracowa³ we wroc³awskim archiwum pañstwowym (Breslauer Staatsarchiv). Brakowa³o mu wprawdzie zdanego egzaminu pañstwowego, jednak¿e
ze wzglêdu na jego wiedzê i doœwiadczenie powierzono mu kierownictwo nad
archiwum i muzeum w Opolu. Do pomocy przydzielono mu nauczyciela Maximiliana Strecke (do spraw zwi¹zanych z prehistori¹) oraz nauczyciela Bialuchê
(do dzia³u przyrodniczego)41. W 1933 roku skierowano do pracy w tej instytucji
na cztery miesi¹ce tak¿e nauczyciela B. Johanniga42.
41 APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 852, s. 4.
42 Ibidem, sygn. 836, s. 8.

— 27 —

60 lat Archiwum Pañstwowego w Opolu

3. Plan pomieszczenia archiwum w opolskim ratuszu – 1936 rok.
APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 847, s. 7.

Pomieszczenie, w którym przechowywano akta od 1924 roku, stanowi³a
œredniowieczna kolebkowo sklepiona izba na parterze wie¿y ratuszowej.
Ten pozbawiony okien pokój, by³ dostatecznie zabezpieczony przed po¿arem
i kradzie¿¹. Pomimo sporego zawilgocenia podejmowano tak¿e odpowiednie
dzia³ania zwi¹zane z wietrzeniem i odkurzaniem akt. Czêœæ dokumentacji
z okresu sprzed I wojny œwiatowej i z czasów samej wojny znajdowa³a siê na
rega³ach w innym pomieszczeniu43. G³ównym mankamentem archiwalnej izby
by³o s³abe oœwietlenie (rozmontowano oœwietlenie gazowe), dlatego w 1933
roku Steinert przeniós³ czêœæ dokumentów do budynku muzeum miejskiego,
by móc je spokojnie opracowywaæ44. W 1934 roku w obliczu remontu wie¿y
ratuszowej, ca³y zasób archiwum zosta³ przeniesiony do muzeum. Krótko po
tym nast¹pi³a katastrofa budowlana, w czasie której runê³a wie¿a ratusza. Tym
razem akta wysz³y z niej bez ¿adnego uszczerbku. Wie¿ê odbudowano w 1936
roku, natomiast archiwalia powróci³y do ratusza dopiero w listopadzie 1938
roku. W pó³nocno-zachodnim skrzydle na parterze urz¹dzono specjalne
pomieszczenie dla archiwum wielkoœci 15 x 4 m. Sufit by³ masywny, wykonany
z ¿elbetu, nad którym mieœci³y siê jeszcze trzy kondygnacje. Cztery okna solidnie okratowano i udostêpniono tak¿e gaœnicê45. Wyposa¿enie stanowi³y ponadto: podwójne ¿elazne rega³y (6 sztuk), metalowe szafy, ¿elazna rozsuwana
43 Ibidem, sygn. 832, s. 47.
44 Ibidem, s. 181.
45 Ibidem, s. 227.
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krata harmonijkowa, blaty sto³ów przy oknach do odk³adania akt, biurko,
stojak na akta, trzy krzes³a, lampa. Sprzêtów tych dostarczy³a znana firma
Pohlschröder & Co Berlin Dortmund46.
Opolskie archiwum miejskie podlega³o archiwum pañstwowemu we
Wroc³awiu (Staatsarchiv Breslau). W 1934 roku przeprowadzona zosta³a kontrola, która zaleci³a m.in. sporz¹dzenie repertorium dla dokumentów i przeniesienie akt, które znajdowa³y siê w pomieszczeniu na poddaszu47. Zachowa³y siê
tak¿e sprawozdania roczne dotycz¹ce zabezpieczenia zasobu kierowane do
w³adz Rejencji Opolskiej48. z pocz¹tkiem 1941 roku nast¹pi³y pewne zmiany
administracyjne na Œl¹sku. Obszar ten podzielono na dwie prowincje: dolnoœl¹sk¹ ze stolic¹ we Wroc³awiu i górnoœl¹sk¹ ze stolic¹ w Katowicach49. Ca³y
obszar zlikwidowanej Rejencji Opolskiej zosta³ w³¹czony do Prowincji Górnoœl¹skiej i wchodzi³ w sk³ad Rejencji Katowickiej. Konsekwencj¹ tego by³a zmiana zale¿noœci opolskiego archiwum, które od tego momentu podlega³o nowo
powsta³emu Archiwum Pañstwowemu w Katowicach (Staatsarchiv Kattowitz).
Pierwszym znanym inwentarzem opolskiego archiwum jest spis dokumentów, który wykona³ w 1825 roku Gustav Adolf Stenzel50. Poza tym zachowa³y
siê jeszcze XIX-wieczne repertoria akt registratury magistratu. Zgodnie z przyjêtymi wówczas regu³ami prowadzenia kancelarii, akta te dzielono na sekcje
g³ówne, nastêpnie na pó³ki (Fach) i jednostki aktowe51. Ze spisu akt z 1907
roku dowiadujemy siê, ¿e na pe³ny zasób archiwum sk³ada³o siê 3621 pozycji
inwentarzowych, z czego 1559 uznanych za szczególnie cenne, przekazano do
archiwum we Wroc³awiu. W nieustalonych okolicznoœciach, prawdopodobnie
na proœbê Steinerta, czêœæ z tych materia³ów zosta³a zwrócona do Opola przed
rozpoczêciem II wojny œwiatowej52. W 1934 roku historyczna czêœæ zasobu
archiwum przedstawia³a siê nastêpuj¹co: 35 dokumentów pergaminowych, 94
dokumenty papierowe z lat 1421–1908, 236 tomów folia³ów z lat 1523–1850
(g³ównie miejskie ksiêgi rachunkowe) oraz 553 jednostki aktowe z lat
1605–191353. Swego rodzaju ciekawostkê stanowi³ ponadto piêknie oprawiony
pergaminowy dokument z 17 lipca 1933 roku, w którym opolska rada miejska
nada³a honorowe obywatelstwo nadprezydentowi i gauleiterowi œl¹skiemu
46 Ibidem, sygn. 844, s. 3–4.
47 Ibidem, sygn. 833, s. 171.
48 Ibidem, s. 156.
49 Gesetz über die Bildung der Provinz Oberschlesien und Niederschlesien vom 20 Dezember 1940, „Preußische
Gesetzsammlung“, Nr 1, 1941.
50 APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 835.
51 Ibidem, sygn., 314.
52 H. Niestrój, Dzieje Archiwum do 1945 roku, http://www.archiwum.opole.pl/nowa/index.php/historia-archiwum (dostêp 31.01.2013).
53 A. Steinert, Die Papierurkunden, Folianten und Akten des Oppelner Stadtarchivs, „Oppelner Heimatblatt“
1934, t. 10, z. 11. Opis dokumentów pergaminowych: A. Steinert, Oppelner Stadturkunden, „Oppelner
Heimatblatt“ 1934, z. 1–4.
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Helmutowi Brücknerowi. Zosta³ on wyró¿niony w ten sposób jako „rzecznik
œl¹skiej wolnoœci przeciwstawiaj¹cy siê naporowi s³owiañskiemu i jednoczyciel
ca³ego narodu œl¹skiego”54. Po degradacji Brücknera w wyniku tzw. „puczu
Röhma”, dokument ten zosta³ zwrócony przez jego ¿onê do magistratu opolskiego, trafiaj¹c do archiwalnego zasobu55.
Archiwum miejskie w Opolu sprawowa³o tak¿e nadzór nad innymi archiwaliami historycznymi przechowywanymi w ró¿nych instytucjach na terenie
miasta. W 1935 roku Alfred Steinert sporz¹dzi³ wykaz takich instytucji z podaniem, jakiego typu dokumentacjê przechowuj¹. Ilustruje go poni¿sza tabela56:
L.p.

Nazwa

Rodzaj materia³ów archiwalnych

I. Niepañstwowe archiwa publiczne
1.

Archiwum Urzêdu Stanu Cywilnego
w Opolu

ksiêgi urodzeñ, ma³¿eñstw i zgonów

2.

Miejska szko³a katolicka
„Lorinserschule”

– kronika szkolna
– katalog uczniów od 1894 roku

3.

Miejska szko³a katolicka
„Adolf-Hitler-Schule”

– kronika szkolna
– katalog uczniów od 1864 roku

4.

Miejska szko³a ewangelicka
„Gustav-Freytag-Schule”

– kronika szkolna
– katalog uczniów od 1832 roku

5.

Archiwum jednostki powiatowej
stra¿y po¿arnej w Opolu mieœcie

– wykaz cz³onków
– dokument z ga³ki starej wie¿y stra¿ackiej
na Rybarzach
– korespondencja z urzêdem miejskim
i w³adzami prowincji od 1862 roku

6.

Izba przemys³owo-handlowa dla
prowincji górnoœl¹skiej w Opolu

– akta od za³o¿enia w 1888 roku
– akta z czasu plebiscytu na Górnym Œl¹sku
(teczki i poszyty z wycinkami prasowymi,
broszury, plakaty)

7.

Izba rzemieœlnicza dla prowincji
górnoœl¹skiej z siedzib¹ w Opolu

akta od za³o¿enia w 1900 roku

8.

Archiwum parafii katolickiej pw. œw.
Krzy¿a

– ksiêgi metrykalne
– akta dotycz¹ce funkcjonowania gminy
katolickiej od 1811 roku

9.

Archiwum parafii katolickiej pw. œw.
Piotra i Paw³a

– ksiêgi metrykalne
– akta od 1925 roku

10.

Archiwum parafii ewangelickiej

– akta metrykalne od 1765 roku
– akta administracyjne od 1811 roku

11.

Gmina ¿ydowska

– akta od 1840 roku
– ksiêgi protoko³ów od 1858 roku

54 APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. tymcz. 4960.
55 Informacjê tê przekaza³ pan Jan Cichoñ podczas rozmowy w sierpniu 2013 roku.
56 Oprac. na podstawie: APO, nr zespo³u 22: Akta miasta Opola, sygn. 842 s. 4–9.
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Nazwa

Rodzaj materia³ów archiwalnych

II. Archiwa prywatne
12.

Szpital miejski „ad Sankt Alexius”

– 2 dokumenty z 1510 i 1520 roku
– akta administracyjne od 1858 roku

13.

Szpital œw. Wojciecha

– dokument fundacyjny z 1851 roku
– akta administracyjne
– kronika zak³adu

14.

Zgromadzenie Ubogich Sióstr
Szkolnych de Notre Dame

– kronika od 1857 roku
– listy uczennic

15.

Apteka miejska

2 dokumenty z 1610 i 1649 roku

16.

Apteka „pod Lwem”

– dokument z 1834 roku
– odpis koncesji z 1824 roku
– dokument kupna domu przy rynku z 1824
roku

17.

Zak³ad „Schlesische Portland-Zement- akta administracyjne zak³adów
-Industrie A.G. Oppeln“

18.

Bank rzemios³a

akta od za³o¿enia w 1848

19.

Bractwo strzeleckie w Opolu

– 3 dokumenty z 1435 i 1492 roku
– akta dotycz¹ce dzier¿awy gruntów i spraw
strzeleckich od 1766 roku
– rachunki od 1796 roku

20.

Cech piekarzy

– 5 dokumentów z lat 1531–1691
– akta
– statuty

21.

Cech bednarzy

– 2 dokumenty z 1688 roku
– ksiêgi protoko³ów
– ksiêgi czeladników

22.

Cech rzeŸników

– 6 dokumentów z lat 1527 — 1663
– ksiêgi protoko³ów i czeladników

23.

Cech fryzjerów

– ksiêgi protoko³ów
– ksiêgi rachunkowe

24.

Archiwum cechu kapeluszników

– 10 dokumentów z lat 1579–1806
– ksiêgi cechowe

25.

Cech cukierników

– ksiêgi protoko³ów
– rachunki

26.

Cech kuœnierzy

– 2 dokumenty z lat 1619 i 1707
– ksiêga cechowa

27.

Cech malarzy

– ksiêgi protoko³ów
– akta luŸne z lat 1858–1865

28.

Cech murarzy i cieœli

– ksiêgi rachunkowe i kasowe
– akta z dokumentami i zarz¹dzeniami z lat
1707–1845

29.

Cech tapeciarzy i rymarzy

– akta z XVIII i XIX wieku
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30.

Cech œlusarzy i konstruktorów
maszyn

– 9 dokumentów z lat 1713–1789
– ksiêgi protoko³ów

31.

Cech kowali

– 2 dokumenty z lat 1670 i 1681
– ksiêgi protoko³ów
– ksiêgi kasowe

32.

Cech krawców

– odpisy dokumentów z 1596 roku
– matryku³y czeladników
– œwiadectwa chrztu

33.

Cech szewców

–
–
–
–

12 dokumentów z lat 1470–1765
ksiêgi protoko³ów
ksiêgi rachunkowe
ksiêgi kasowe

34.

Cech ko³odziejów, stelmachów
i blacharzy

–
–
–
–

4 dokumenty z lat 1690–1709
ksiêgi protoko³ów
ksiêgi kasowe
ksiêga mistrzowska z 1803 roku

35.

Cech garncarzy i zdunów

– 9 dokumentów z lat 1637–1845
– ksiêgi protoko³ów
– akta luŸne

36.

Cech tkaczy i p³ócienników

2 dokumenty z 1662 roku

37.

Opolskie stowarzyszenie
rzemieœlnicze

akta od za³o¿enia w 1879 roku

38.

Organizacja „Kriegerverein 1843
Oppeln”

akta od za³o¿enia w 1843 roku

39.

Stowarzyszenie „Männergesangverein akta od za³o¿enie w 1851 roku
1851 Oppeln“

40.

Stowarzyszenie „Männerturnverein
e.V. Oppeln“

akta od za³o¿enia w 1861 roku

41.

Stowarzyszenie „Katholische
Gesellenverein Oppeln“

akta od za³o¿enia w 1852 roku

42.

Stowarzyszenie „Winzenzverein“

akta od za³o¿enia w 1862 roku

43.

Stowarzyszenie „Gustav-Adolf-Verein,
Frauen und Jungfrauen Verein“

akta od za³o¿enia w 1857 roku

44.

Stowarzyszenie „Evangelische
Jünglings-und Männerverein“

akta od za³o¿enia w 1863 roku

45.

Stowarzyszenie „Philomatie“

akta od za³o¿enia w 1860 roku

46.

Firma „C.F. Heidenreichswitwe”

archiwalia zak³adowe od za³o¿enia w 1831
roku

47.

Firma „Erdmann Raabe“

archiwalia zak³adowe od za³o¿enia w 1823
roku
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Spora czêœæ wymienionych archiwaliów, g³ównie akt cechowych, trafi³a
w latach powojennych do zasobu dzia³aj¹cego od 1953 roku Wojewódzkiego
Archiwum Pañstwowego w Opolu.
Dzia³alnoœæ archiwum miejskiego w dwudziestoleciu miêdzywojennym
zwi¹zana z udostêpnianiem zasobu koncentrowa³a siê w dwóch g³ównych sferach. Pierwsz¹ by³a sfera naukowa, przejawiaj¹ca siê w korespondencji z ró¿nymi
instytucjami naukowymi z terenów Rzeszy Niemieckiej. Na bazie akt opolskich
powsta³y te¿ liczne prace zwi¹zane z histori¹ miasta, napisane przez Steinerta.
Drug¹ domen¹ natomiast by³y poszukiwania genealogiczne. Ideologia narodowego socjalizmu k³ad³a nacisk na eliminacjê osób niearyjskiego pochodzenia z ¿ycia
publicznego i politycznego. Odpowiednie ustawodawstwo nakazywa³o usuniêcie
takich osób ze stanowisk urzêdniczych i obligowa³o wszystkich urzêdników i osoby ubiegaj¹ce siê o stanowiska w administracji o udokumentowanie swojego
pochodzenia57. Dlatego te¿ w latach 30-tych mo¿na zaobserwowaæ intensywny
wzrost korespondencji dotycz¹cej kwerend genealogicznych za³atwianych przez
archiwum. Godzi siê wspomnieæ w tym miejscu równie¿ o pewnym „archiwalnym
wynalazku”, jakiego dokona³ opolski ¯yd Josef Proskauer, referent w urzêdzie
budownictwa melioracyjnego (Meliorations Bauamt). Otó¿ w 1907 roku opatentowa³ on ulepszone zak³adki do akt (tzw. jêzyki). Poprzez doklejenie cienkiej, metalowej wstawki do œcianek zak³adek, poprawi³ ich trwa³oœæ, dziêki czemu przesta³y
siê zwijaæ i ³amaæ, co poprawi³o przejrzystoœæ i wygl¹d archiwalnych rega³ów. Ten
prosty patent szybko zacz¹³ byæ stosowany przy archiwizacji akt w urzêdach na
terenie Niemiec i nie tylko58.
Od po³owy 1942 roku archiwalia z obszaru dzia³alnoœci katowickiego archiwum podlega³y stopniowej ewakuacji do zachodniej czêœci Górnego Œl¹ska oraz
w g³¹b Niemiec. Do grudnia 1944 roku wywieziono prawie 60% zasobu i rozlokowano go m. in. na dworze w Wierzbniku (pow. grodkowski), w Trawnikach (pow.
kozielski), na zamku w Krajnie (pow. strzeliñski) oraz w klasztorze franciszkanów
w Prudniku59. w zwi¹zku z t¹ akcj¹ planowano równie¿ ewakuacjê opolskiego
archiwum miejskiego. Istniej¹ domys³y, ¿e na prze³omie 1944 i 1945 roku zasób
ten zamierzano wywieŸæ do zamku na pó³nocy powiatu, jednak¿e prowadzona
w tej sprawie korespondencja nie zachowa³a siê60. Ostatecznie wiêc, w momencie
przejêcia w³adzy przez polsk¹ administracjê, opolskie archiwalia spoczywa³y
w ratuszu, gdzie pieczê nad nimi roztoczy³y w³adze miejskie.
57 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 7 April 1933, „Reichsgesetzblatt“ t. 1, nr 34,
1933; Erste Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 11 April
1933, „Reichsgesetzblatt“ t. 1., 1933.
58 M. Borkowski, Gmina ¿ydowska w Opolu w latach 1812–1944, Opole 2009, s. 73, przypis 234.
59 S. Krupa, Staatsarchiv Kattowitz, w: Archiwum w regionie region w archiwum. 80 lat Archiwum
Pañstwowego w Katowicach 1932-2012, red. B. Kalinowska-Wójcik, Katowice 2012, s. 46-47.
60 H. Lasoñczyk, Dzieje zespo³u „Akta miasta Opola”, maszynopis w zespole archiwalnym nr 350: APO,
sygn. 177.
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Rafa³ Górny
The Opole Archive Collection until the end of World War II.

Various disasters have befallen the archives in Opole Town Hall. In 1680,
the records were infected with plague bacteria and were subsequently locked
in the cellar until the beginning of the nineteenth century. Those which were
saved from the plague were burned during the great fire of 1739. The first certified archivist in Opole was Alfred Steinhart who was responsible for the
running of this institution during the nineteen-twenties.
The prewar Opole Archive collection mainly comprised of acts taken from
Opole municipal council and documents (both on parchment and paper) granting the city different types of laws and privileges. The acts were used for the
purposes of research as well as for genealogical investigations.

Barbara Sypko

Sylwetki archiwistów opolskich.
Wybrane biogramy z listy (nie) obecnych

Obchody 60-lecia utworzenia Archiwum Pañstwowego w Opolu s¹ doskona³¹ okazj¹ do przedstawienia sylwetek opolskich archiwistów. Czêœæ z nich
poœwiêci³o pracy w s³u¿bie archiwalnej ca³e swoje zawodowe ¿ycie. Inni —
du¿¹ czêœæ. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to w³aœnie dziêki ich zabiegom zosta³o zgromadzonych wiele cennych dla naszego regionu Ÿróde³. Ich troska o zabezpieczenie i przygotowanie do udostêpnienia materia³ów archiwalnych, owocuje
do dnia dzisiejszego. Najstarsi z zaprezentowanych w artykule archiwistów
wykonywali swoj¹ pracê w bardzo trudnych warunkach. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
komunikacja odbywa³a siê wówczas najczêœciej drog¹ korespondencji w formie tradycyjnej lub przez telefon. Warunki lokalowe tak¿e nie u³atwia³y gromadzenia materia³ów archiwalnych. Jednak¿e nie szczêdzili trudu, aby jak
najlepiej wykonaæ powierzone im zadania. Niejednokrotnie praca w Archiwum
by³a ich ¿yciow¹ pasj¹. Jak bardzo byli zwi¹zani z t¹ instytucj¹, œwiadczy fakt,
¿e wielu z nich mimo przejœcia na emeryturê, nie zerwa³o kontaktów
z pañstwow¹ s³u¿b¹ archiwaln¹. Opracowuj¹c biogramy poszczególnych archiwistów, stara³am siê nakreœliæ ca³okszta³t ich dzia³alnoœci, uwypuklaj¹c ich pracê na niwie archiwalnej. Artyku³ powsta³ na podstawie dostêpnych akt
osobowych, za wiedz¹ i zgod¹ ¿yj¹cych archiwistów, b¹dŸ krewnych osób
zmar³ych. Nie umieszczono w nim biogramów archiwistów, z którymi nie
uda³o siê skontaktowaæ oraz tych, którzy nie wyrazili zgody na wgl¹d do swoich akt osobowych i publikacjê not biograficznych. Wyj¹tek stanowi¹ biogramy
p. Heleny Burzañskiej, p. Kazimierza Ró¿anowskiego i p. Stefana Spychalskiego, które zamieszczone zosta³y mimo braku zgody na publikacjê, ze wzglêdu
na szczególne zas³ugi wymienionych dla pañstwowej s³u¿by archiwalnej naszego regionu. Pragnê podziêkowaæ za wszelk¹ okazan¹ pomoc tym wszystkim,
dziêki którym powsta³ niniejszy artyku³.
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Bo¿ena Stanis³awa Bartyñska z domu Zalewska —
urodzi³a siê 10 sierpnia 1954 roku w miejscowoœci
Skokowa (pow. Trzebnica) jako córka Kazimierza
Zalewskiego i Marii z domu S³ugockiej1. Szko³ê podstawow¹ i liceum ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³a
w Nysie. Pracê zawodow¹ rozpoczê³a po z³o¿eniu
egzaminu dojrza³oœci w 1972 roku, zatrudniaj¹c siê
na krótko w Powiatowym Archiwum Pañstwowym
w Nysie, a od 18 stycznia nastêpnego roku
w Zak³adach Urz¹dzeñ Przemys³owych w Nysie, zajmuj¹c kolejno stanowiska: starszy rzemieœlnik, planista, starszy referent do spraw socjalnych oraz stanowisko archiwistki zak³adowej. W tym¿e roku
podjê³a studia zaoczne w zakresie historii, wybieraj¹c, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, specjalnoœæ archiwaln¹ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu. W 1980 roku ukoñczy³a studia, uzyskuj¹c tytu³ magistra historii ze
specjalizacj¹ archiwaln¹. Z dniem 15 paŸdziernika 1984 roku zosta³a zatrudniona w Archiwum Pañstwowym w Opolu Oddzia³ w Nysie, pracuj¹c pod kierownictwem swojego ojca Kazimierza Zalewskiego. Tam przesz³a kolejne stanowiska, pocz¹wszy od archiwisty, a¿ po kustosza i kierownika Oddzia³u nadanego
jej aktem mianowania2. Na pocz¹tku 1989 roku objê³a funkcjê kierownika
Archiwum Pañstwowego w Opolu Oddzia³ w Nysie. Stanowisko to piastowa³a
do czasu likwidacji Oddzia³u w Nysie w 1998 roku. W tym czasie udziela³a siê
w Nyskim Towarzystwie Spo³eczno-Kulturalnym. Nale¿a³a te¿ do NSZZ „Solidarnoœæ” przy Archiwum Pañstwowym w Opolu. Zyska³a sobie uznanie ze strony
prze³o¿onych jako aktywna i nale¿ycie wype³niaj¹ca swoje obowi¹zki pracownica, czynna w pracach spo³ecznych i bezkonfliktowa3. Istotnym epizodem jej
zawodowego ¿ycia, który trudno pomin¹æ, by³a powódŸ na Œl¹sku w 1997
roku. Ze wzglêdu na po³o¿enie budynku Oddzia³u w Nysie niedaleko rzeki
Nysy K³odzkiej, mocno ucierpia³y znajduj¹ce siê w nim materia³y archiwalne.
Zalanych zosta³o oko³o dwóch kilometrów akt, g³ównie wytworzonych przez
s¹dy niemieckie. Wówczas Pani Bartyñska przerwa³a urlop wypoczynkowy po
to, aby ratowaæ zasób. Rok póŸniej Oddzia³ w Nysie zosta³ zlikwidowany,
a Pani Bo¿ena Bartyñska znalaz³a zatrudnienie w Urzêdzie Stanu Cywilnego
w Nysie, na stanowisku kierownika, które piastuje do dziœ.

1 Archiwum Pañstwowe w Opolu (dalej: APO), Archiwum Zak³adowe (dalej: AZ), sygn.26/5, bp.
2 Ibidem, bp.
3 Ibidem, bp.
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Helena Burzañska-Bie³kin urodzi³a siê 22 maja 1894 roku w miejscowoœci
Czerniowce (Rumunia). Dzieciñstwo spêdzi³a w Z³oczowie, gdzie uczêszcza³a
do szko³y powszechnej. Natomiast klasê ósm¹ ukoñczy³a we Lwowie. Maturê
zda³a jako eksternistka w 1913 roku w seminarium nauczycielskim we Lwowie.
Nastêpnie rozpoczê³a studia na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie
w zakresie literatury, sztuki i filozofii. Nie ukoñczy³a ich z powodu trudnej sytuacji materialnej. W czasie I wojny œwiatowej pracowa³a jako sanitariuszka
w szpitalu polowym we Lwowie. PóŸniej podjê³a pracê w charakterze nauczycielki miêdzy innymi w Sandomierzu oraz w Marjówce w powiecie opoczyñskim. Jako sanitariuszka pracowa³a ponownie w okresie wojny
polsko-bolszewickiej. Przed II wojn¹ œwiatow¹ wysz³a za m¹¿. W tym samym
roku Pani Helena Burzañska wst¹pi³a do „Partii Socjalistyczno-Lewicowej
w Warszawie”4. Nadal prowadzi³a pracê dydaktyczn¹ wœród dzieci i m³odzie¿y.
Podczas II wojny œwiatowej pracowa³a g³ównie jako nauczycielka w ró¿nych
regionach Polski. Jak wspomnia³a w zachowanym w aktach osobowych ¿yciorysie, w owym okresie warunki ¿ycia by³y bardzo ciê¿kie. Za otrzymane pobory
nie staæ j¹ by³o nawet na „kupno 1 kg. t³uszczu”5. Po zakoñczeniu dzia³añ
wojennych w 1945 roku zas³u¿y³a siê jako organizatorka szkó³, które powstawa³y niejednokrotnie w bardzo trudnych warunkach6. Dziêki niej powsta³a
szko³a rolnicza w Brzezinach ko³o Warszawy oraz szko³a przysposobienia
gospodarczego w Kluczborku, przekszta³cona póŸniej na zasadnicz¹ szko³ê
i technikum gastronomiczne. Ta ostatnia funkcjonuje do dziœ. Po powo³aniu do
¿ycia Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu Pani Helena Burzañska
podjê³a siê zorganizowania kolejnej placówki. Tym razem Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Kluczborku, którym kierowa³a w latach 1954–1965. Pod
jej kierownictwem Archiwum wzbogaci³o siê o materia³y archiwalne ponad
piêædziesiêciu instytucji i przedsiêbiorstw z terenu powiatów: kluczborskiego,
namys³owskiego i oleskiego. Zami³owanie do zawodu nauczycielskiego objawia³o siê równie¿ w pracy archiwalnej. £¹czy³a w sobie obydwa te zawody. By³a
szczególnie znana z oddania siê pracy popularyzatorskiej regionu kluczborskiego, wspó³pracuj¹c w tym zakresie ze szko³ami. Organizowa³a prelekcje i wystawy. W Powiatowym Archiwum Pañstwowym w Kluczborku pracowa³a do 1967
roku w niepe³nym wymiarze czasu pracy. Za ca³okszta³t pracy zawodowej
zosta³a uhonorowana Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmar³a
dnia 4 stycznia 1972 roku po d³ugotrwa³ej chorobie. W opinii zarówno ówczesnego dyrektora, jak i wspó³pracowników, Pani Helena Burzañska by³a osob¹
skromn¹ i cz³owiekiem prawego charakteru7.
4 APO, AZ, sygn. 26/21, bp.
5 Ibidem, bp.
6 Ibidem, bp.
7 R. Dermin, Helena Burzañska (22 V 1894 – 4 I 1972), „Archeion” 1973, t. 59, s. 359.
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Jan Cichoñ — urodzi³ siê 2 czerwca 1923 roku
w miejscowoœci Wola Przer¹bska (pow. Radomsko)
jako syn Stanis³awa i Marianny z domu Stanios. Od
1930 roku, od klasy pierwszej do szóstej, uczêszcza³ do szko³y podstawowej w Przerêbie. Do klasy
siódmej, któr¹ ukoñczy³ w 1937 roku, uczêszcza³
w Rzewojowicach. Jak napisa³ w ¿yciorysie „moim
pragnieniem by³a nauka w gimnazjum”8. Jednak¿e,
ze wzglêdu na brak œrodków finansowych, marzenia o kontynuowaniu edukacji musia³ od³o¿yæ na
przysz³oœæ. Po ukoñczeniu szko³y podstawowej
pomaga³ rodzicom w pracach w gospodarstwie rolnym. W 1943 roku zosta³ powo³any do S³u¿by
Budowlanej w Generalnym Gubernatorstwie. Pracowa³ przy budowie nowej
kolei na trasie Tomaszów Mazowiecki-Radom. Z chwil¹ zbli¿ania siê Armii
Radzieckiej do Wis³y, 24 lipca 1944 roku, zdezerterowa³ i do dnia 15 stycznia
1945 roku ukrywa³ siê w rodzinnych stronach9. Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej zg³osi³ siê do pracy w Polskich Kolejach Pañstwowych i zosta³ skierowany
do Ekspedycji Towarowej w Opolu. Pracowa³ tam do 1950 roku. W lutym 1946
roku zapisa³ siê do Wieczorowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego
dla Doros³ych w Opolu, które ukoñczy³ w 1948 roku. W 1950 roku zosta³ przyjêty na Wydzia³ Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Wroc³awskiego i zwolni³ siê z pracy w PKP. Pierwszy stopieñ studiów ukoñczy³ w 1953 roku, po czym
otrzyma³ nakaz pracy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu na
stanowisko kierownika dzia³u instrukta¿u terenowego. W 1956 roku podj¹³ studia eksternistyczne II-go stopnia na Uniwersytecie Wroc³awskim, które ukoñczy³, uzyskuj¹c tytu³ magistra historii. W 1956 roku wst¹pi³ w zwi¹zek
ma³¿eñski, z którego ma córkê. Praca w Bibliotece Pedagogicznej nie dawa³a
mu satysfakcji, dlatego z³o¿y³ podanie z proœb¹ o przyjêcie do pracy w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym, któr¹ podj¹³ 1 wrzeœnia 1959 roku. Nastêpnie w 1962 roku by³ awansowany na stanowisko starszego archiwisty, a od
1966 roku — starszego asystenta naukowo-badawczego. W roku 1968 obj¹³
stanowisko kierownika pracowni naukowej i biblioteki w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym. W tym czasie uporz¹dkowa³ ksiêgozbiór, za³o¿y³ nowe ksiêgi inwentarzowe i skatalogowa³ 1500 pozycji, które do dziœ stanowi¹ ogromn¹
pomoc. Pracy tej nie ukoñczy³ wskutek przesuniêcia go do prac w oddziale
opracowania akt Polski Ludowej. W 1975 roku zosta³ powo³any na stanowisko
kierownika Oddzia³u I. Wed³ug opinii ówczesnego Dyrektora Wojewódzkiego
8 APO, AZ, sygn. 26/25, bp.
9 Ibidem, bp.
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Archiwum Pañstwowego w Opolu — Ryszarda Dermina, „w pracy nad opracowaniem akt by³ bardzo sumienny i skrupulatny. Chêtnie przyjmowa³ dodatkowe spo³eczne prace. Ponadto by³ przedsiêbiorczy, aktywny, kole¿eñski i uczynny”10. W trakcie zatrudnienia w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym
ukoñczy³ Studium Podyplomowe Archiwistyki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie archiwistyki i dokumentacji audiowizualnej. Ci¹gle pog³êbia³ wiedzê fachow¹. Miêdzy innymi ukoñczy³ kurs z zakresu
paleografii ³aciñskiej i staropolskiej zorganizowany przez Naczeln¹ Dyrekcjê
Archiwów Pañstwowych. W Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym pe³ni³ szereg funkcji. By³ cz³onkiem Wojewódzkiej Komisji Metodycznej, Komisji do ustalania okolicznoœci i przyczyn wypadków przy pracy przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. Zosta³ tak¿e wybrany na stanowisko sekretarza
Rady Zak³adowej. By³ równie¿ przewodnicz¹cym Komisji Oceny Materia³ów
Archiwalnych przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. Od roku
1980 zosta³o powierzone mu kierownictwo Gospodarstwem Pomocniczym
przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. By³ cz³onkiem Komisji
Historycznej przy Zwi¹zku Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê Zarz¹d Okrêgowy w Opolu, cz³onkiem Komisji historycznej przy Zarz¹dzie Okrêgu
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu. Piastowa³ stanowisko sekretarza
Polskiego Towarzystwa Historycznego — Oddzia³ w Opolu oraz przewodnicz¹cego Oddzia³u Stowarzyszenia Archiwistów Polskich11. W 1976 roku,
uchwa³¹ Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, zosta³ wybrany na cz³onka Kolegium do spraw Wykroczeñ przy Prezydencie Miasta Opola na kadencjê
1977–1980 i cz³onka Rejonowego Kolegium ds. Wykroczeñ przy Prezydencie
Miasta Opola na kadencjê 1987–199012. Uchwa³¹ Rady Pañstwa zosta³ odznaczony „Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi”. W 1976 roku otrzyma³ srebrn¹ odznakê
honorow¹ „Zas³u¿ony Popularyzator Wiedzy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej”. Za szczególne osi¹gniêcia dla rozwoju archiwów i archiwistyki w 1978
roku otrzyma³ odznakê honorow¹ „Za zas³ugi dla archiwistyki”. W tym samym
roku zosta³ odznaczony odznak¹ honorow¹ „Zas³u¿ony OpolszczyŸnie”. Rok
póŸniej, Minister Kultury i Sztuki Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, nada³ mu
odznakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”. W 1984 roku otrzyma³ „Medal 40-lecia
Polski Ludowej”. W roku 1986, postanowieniem Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Opolu, otrzyma³ odznakê za zas³ugi dla miasta Opola13. Uchwa³¹
Rady Pañstwa w 1988 zosta³ uhonorowany Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Z dniem 1 lipca 1992 przeszed³ na emeryturê. Jednak¿e w latach
1992–1994 nadal by³ zatrudniony w Archiwum Pañstwowym w Opolu na
10 Ibidem, bp.
11 Ibidem, bp.
12 Ibidem, bp.
13 Ibidem, bp.
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stanowisku kustosza, w niepe³nym wymiarze czasu pracy. Bra³ czynny udzia³
w posiedzeniach Komisji Metodycznych oraz w pracach zespo³u problemowego kierowanego przez doc. Mieczys³awa Bandurkê14. Swoje doœwiadczenie zdobyte przez lata pracy w archiwum wykorzysta³ równie¿, porz¹dkuj¹c sk³adnice
akt ró¿nych instytucji. W bie¿¹cym roku, obchodzi piêkn¹ rocznicê 90. urodzin. Nadal jest uczestnikiem spotkañ œwi¹tecznych organizowanych w Archiwum Pañstwowym w Opolu.
Marian Czapliñski — urodzi³ siê 16 lipca 1913 roku w Nowym S¹czu
z rodziców Leonarda i Marii z domu Du³awskiej. W rodzinnym mieœcie uczêszcza³ do szko³y powszechnej i gimnazjum. W maju 1932 roku z³o¿y³ egzamin
dojrza³oœci i rozpocz¹³ studia wy¿sze w zakresie historii i filologii niemieckiej
na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie. Kontynuowa³ je w latach
1934–1936 na Uniwersytecie Wiedeñskim. W 1939 roku wróci³ do Lwowa,
gdzie ukoñczy³ filologiê niemieck¹. W czasie II wojny œwiatowej pracowa³
w Krakowie jako pracownik umys³owy i fizyczny. By³ dwukrotnie wiêziony
w latach 1941–1942. Po raz pierwszy za odmowê podpisania listy narodowoœciowej, drugi raz za sabota¿ gospodarczy15. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych rozpocz¹³ pracê zawodow¹ oraz wznowi³ studia. W 1947 roku uzyska³
doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagielloñskim. W latach 1946–1948 studiowa³ historiê na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, jednak studia ukoñczy³ w 1952 roku na Uniwersytecie Wroc³awskim.
By³ ¿onaty i mia³ dwoje dzieci. W 1948 roku zosta³ zatrudniony w Archiwum
Pañstwowym we Wroc³awiu, gdzie pracowa³ do koñca listopada 1955 roku. Pracê w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu rozpocz¹³ z dniem 1 grudnia 1955 roku. Najpierw zatrudniony zosta³ na stanowisku archiwisty,
nastêpnie awansowa³ na stanowisko starszego archiwisty. Dwa lata póŸniej
powierzono mu stanowisko kierownika Powiatowego Archiwum Pañstwowego
w Brzegu, które piastowa³ do 30 czerwca 1963 roku. Z prac¹ w s³u¿bie archiwalnej rozsta³ siê po piêtnastu latach. PóŸniej by³ zatrudniony w kilku instytucjach, m.in. W Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu oraz Muzeum
Historycznym miasta Wroc³awia. By³ równie¿ pilotem wycieczek kilku biur
podró¿y oraz pracownikiem Instytutu Turystyki we Wroc³awiu. Przez wiele lat
by³ cz³onkiem Instytutu Œl¹skiego w Opolu, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
oraz placówek naukowych we Wroc³awiu i w Zielonej Górze. Zmar³ dnia 7 listopada 1975 roku16. Jego nazwisko wystêpuje we wstêpie do inwentarza, wœród
osób bior¹cych udzia³ w opracowaniu Rejencji Opolskiej.

14 Ibidem, bp.
15 APO, AZ, sygn.26/28, bp.
16 S. Spychalski, Marian Czapliñski (16.VII.1913 – 7.XI.1975), „Archeion” 1978, t. 66, s. 334.
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Stefan Czech — urodzi³ siê 5 listopada 1925
roku w Dobrakowie (pow. Olkusz) jako syn Wojciecha i Antoniny z domu Grabowskiej. W 1935 roku
rozpocz¹³ naukê w szkole podstawowej, a w roku
1939 ukoñczy³ 6. klasê. W czasie II wojny œwiatowej
mieszka³ z rodzicami, którym pomaga³ w gospodarstwie rolnym. W tym czasie ukoñczy³ 3 klasy gimnazjum, bior¹c udzia³ w tajnym nauczaniu. Po zakoñczeniu wojny rozpocz¹³ naukê w liceum
pedagogicznym w G³ogówku, gdzie w 1948 roku
zda³ egzamin maturalny. W tym roku zosta³ skierowany do pracy w charakterze nauczyciela w szkole
podstawowej w Skorogoszczy w powiecie niemodliñskim17. W 1949 roku zosta³ przyjêty na Uniwersytet Wroc³awski, na którym
2 lata studiowa³ historiê. Na trzecim roku studiów zosta³ skierowany na specjalizacjê archiwaln¹ na Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu. W 1952 roku
ukoñczy³ tam I stopieñ studiów i w tym¿e roku zosta³ wytypowany na II stopieñ studiów na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Otrzyma³
nakaz pracy w szkole, jednak¿e nie powróci³ do pracy w oœwiacie. Jak bardzo
zale¿a³o mu na pracy w archiwum œwiadczy fakt, ¿e zwróci³ siê do Ministerstwa Oœwiaty o wycofanie nakazu pracy w szkolnictwie i od stycznia do lipca
1954 roku oczekiwa³ na przydzia³ etatu w archiwum. Kilkakrotnie sk³ada³ podania z proœb¹ o zatrudnienie w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu,
motywuj¹c je miêdzy innymi zainteresowaniem histori¹ Œl¹ska. Z powodu braku przydzia³u etatów przez Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych, pracê
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu na stanowisku asystenta rozpocz¹³ dopiero 1 lipca 1954 roku. W 1955 roku odbywa³ trzymiesiêczn¹ s³u¿bê
wojskow¹. Po jej zakoñczeniu wróci³ do pracy w Wojewódzkim Archiwum
Pañstwowym. Trzy lata póŸniej zosta³ powo³any na stanowisko kierownika
Oddzia³u III. Nastêpnie awansowa³ na adiunkta archiwalnego oraz starszego
asystenta naukowo-badawczego. PóŸniej na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego. W 1967 roku zosta³ powo³any w sk³ad zespo³u upowa¿nionego do opiniowania i ewentualnego zakupu oferowanych archiwum materia³ów
archiwalnych. W 1970 roku Dyrektor Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego
powierzy³ Stefanowi Czechowi prowadzenie magazynu tajnych materia³ów
archiwalnych. By³ aktywnym cz³onkiem Komisji Metodycznej przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. W nastêpnych latach Naczelny Dyrektor
Archiwów Pañstwowych poprosi³ go o objêcie funkcji konsultanta, któr¹
przyj¹³. W 1976 roku zosta³ powo³any na cz³onka Zak³adowej Komisji Przyjêæ
17 APO, AZ, sygn. 26/29, bp.
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do Pracy. Przez kilka kadencji wchodzi³ w sk³ad Kolegium do Spraw Wykroczeñ
przy Prezydencie Miasta Opola oraz Kolegium do Spraw Wykroczeñ przy
S¹dzie Rejonowym w Opolu. W 1981 roku powierzono mu stanowisko kierownika Oddzia³u II. By³ równie¿ sekretarzem Komisji Zak³adowej NSZZ „Solidarnoœæ” przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym. Za zas³ugi na polu archiwalnym by³ wielokrotnie odznaczany. Miêdzy innymi otrzyma³ „Srebrny Krzy¿
Zas³ugi” oraz odznaki „Zas³u¿ony OpolszczyŸnie”, „Za zas³ugi dla Miasta Opola”, „Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury”, „Zas³u¿ony Popularyzator Wiedzy”. Uhonorowany zosta³ tak¿e odznak¹ „Za zas³ugi dla archiwistyki” oraz „Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi”. Prezydium Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
nada³o mu z³ot¹ odznakê honorow¹ „Zas³u¿ony Popularyzator Wiedzy Towarzystwa Wiedzy Powszechnej”. Otrzyma³ tak¿e „Medal 40-lecia Polski Ludowej”, „Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski” oraz „Medal Rod³a”18. Jego
nazwisko zosta³o wpisane do „Ksiêgi Ludzi Zas³u¿onych Miasta Opola”. By³
autorem ponad dziewiêædziesiêciu publikacji o tematyce historycznej i archiwalnej, które ukazywa³y siê w czasopismach regionalnych i archiwalnych. Prezentowane by³y równie¿ na zebraniach naukowych, do dziœ stanowi¹ niezwykle cenn¹ pomoc dla archiwistów opracowuj¹cych akta urzêdów administracji
dzia³aj¹cych w okresie Polski Ludowej. By³ wspó³autorem „Informatora o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu i archiwów
podleg³ych”. Z dniem 30 czerwca 1992 roku przeszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê. Nadal jednak pracowa³ w Archiwum Pañstwowym w Opolu w niepe³nym
wymiarze czasu pracy. Przez lata pracy w pañstwowej s³u¿bie archiwalnej
s³u¿y³ swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem m³odszym wspó³pracownikom. Bêd¹c
na emeryturze, ¿ywo interesowa³ siê sprawami Archiwum Pañstwowego
w Opolu. Chêtnie uczestniczy³ w spotkaniach dla emerytowanych pracowników. Zmar³ 30 marca 2005 roku w Opolu19. Zosta³ pochowany na cmentarzu
w Opolu-Pó³wsi. We wspomnieniach wspó³pracowników pozosta³ jako niezwykle skromny i ¿yczliwy cz³owiek, chêtnie dziel¹cy siê swoim doœwiadczeniem
zawodowym z innymi, zw³aszcza z m³odszymi archiwistami.

18 Ibidem, bp.
19 APO, nr zespo³u 3121: Zbiór teczek dowodów osobistych, sygn. 20/99, s. 12.
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Ryszard Dermin — dyrektor Wojewódzkiego
Archiwum Pañstwowego w Opolu w latach
1966–1978. Urodzony 2 kwietnia 1931 roku w miejscowoœci Lêdziny w powiecie tyskim. By³ synem
Karola Dermina i Marii z domu Skrobol. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w miejscu zamieszkania. W latach 1945–1949 by³ uczniem gimnazjum w Mys³owicach. Wskutek trudnych warunków materialnych,
w 1949 roku zosta³ przeniesiony na w³asn¹ proœbê
do liceum ogólnokszta³c¹cego w Niemodlinie, które
ukoñczy³ w 1951 roku. Jako uczeñ nale¿a³ do
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego, a nastêpnie do
Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Po ukoñczeniu liceum
ogólnokszta³c¹cego podj¹³ pracê w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej w BrzeŸni w powiecie rybnickim. Kolejnym etapem jego edukacji by³y studia w zakresie historii, które podj¹³ w Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie. W okresie studenckim bra³ czynny udzia³ w pracy spo³ecznej. Wst¹pi³
wówczas w szeregi Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w której przez
ca³e ¿ycie aktywnie dzia³a³. Przed objêciem stanowiska dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu pracowa³ w ró¿nych placówkach oœwiatowych, doœæ czêsto zmieniaj¹c miejsce zatrudnienia. Bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów podj¹³ pracê w charakterze nauczyciela historii w liceum
ogólnokszta³c¹cym w Kluczborku, gdzie pracowa³ do 31 sierpnia 1959 roku.
Kolejnym miejscem pracy Ryszarda Dermina by³o liceum ogólnokszta³c¹ce
w Namys³owie. Od 1 stycznia 1962 roku rozpocz¹³ pracê w administracji szkolnej, obejmuj¹c kolejno stanowisko zastêpcy inspektora szkolnego
w Namys³owie, w latach 1962–1963 oraz inspektora szkolnego w G³ubczycach
w latach 1963–1966. Równoczeœnie pe³ni³ funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
Komisji Historycznej Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej w Opolu i lektora Komitetu Wojewódzkiego20. Na stanowisko
dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu zosta³ powo³any
z dniem 1 wrzeœnia 1966 roku. Kierowa³ nim przez kolejnych 12 lat. W 1978
roku przeszed³ do pracy w Muzeum Martyrologii i Walki Jeñców Wojennych
w £ambinowicach, gdzie równie¿ piastowa³ stanowisko dyrektora. Jednak ze
wzglêdu na stan zdrowia, wniós³ proœbê o zwolnienie go ze stanowiska dyrektora Muzeum i umo¿liwienie mu podjêcia pracy naukowej w Instytucie Œl¹skim
w Opolu, w którym — zgodnie z zamierzeniem — otrzyma³ zatrudnienie.

20 APO, nr zespo³u 2579: Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu (dalej:
KW PZPR w Op.), sygn. 8235, s. 18.
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Nastêpnie wyjecha³ do Niemiec, gdzie osiad³ na sta³e. Tam te¿ zmar³ w 2005
roku. By³ ¿onaty i mia³ trzy córki.
Pod jego kierownictwem za³oga Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu aktywnie uczestniczy³a w pracy naukowej — wzrós³ dorobek
wydawniczy i naukowy pracowników Dowodem tego jest wiele referatów
wyg³aszanych na zebraniach naukowych i publikowanych na ³amach czasopism
archiwalnych i regionalnych. Zaznaczy³ siê du¿y postêp w pracach maj¹cych na
celu sporz¹dzenie œrodków ewidencji i opracowanie zasobu archiwalnego.
Dyrektor Ryszard Dermin da³ poznaæ siê jako dobry organizator pracy zawodowej i s³u¿by archiwalnej. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Centraln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych w Warszawie,
Ryszard Dermin uzyska³ wysok¹ ocenê swojej pracy. Jego zainteresowania
naukowe skupia³y siê wokó³ dziejów Œl¹ska Opolskiego w latach 1922–193921.
Wraz ze Stefanem Czechem, by³ wspó³autorem jedynego jak dot¹d „Informatora o zasobie archiwalnym Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu
i archiwów podleg³ych”.
Wyrazem uznania dla jego osi¹gniêæ zawodowych by³o przyznanie mu kilku odznaczeñ. Otrzyma³ miêdzy innymi „Odznakê Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego”, „Z³oty Krzy¿ Zas³ugi” oraz „Zas³u¿ony OpolszczyŸnie”. Przez
podw³adnych zosta³ zapamiêtany jako uczciwy cz³owiek. Pracowity i ofiarny
w pracy zawodowej. Wymagaj¹cy, ale równoczeœnie sprawiedliwy prze³o¿ony.

Janina Domska — urodzona 25 sierpnia 1946
roku w Ligocie Tu³owickiej, jej rodzicami byli
Miko³aj Domski i Michalina z domu D¿aluk. W miejscu zamieszkania ukoñczy³a szko³ê podstawow¹,
natomiast do liceum ogólnokszta³c¹cego uczêszcza³a w Niemodlinie. Po zdobyciu matury zda³a
pomyœlnie egzaminy do Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Opolu. W roku 1969 ukoñczy³a j¹ z wynikiem
bardzo dobrym. Pracê magistersk¹ pt. „Maryna
Mniszchówna” obroni³a, uzyskuj¹c stopieñ magistra
historii22. W okresie studiów nale¿a³a do Zwi¹zku
M³odzie¿y Wiejskiej i Zrzeszenia Studentów Polskich. By³a jedn¹ z wyró¿niaj¹cych siê studentek na swoim roku, w zwi¹zku z czym mia³a mo¿liwoœæ
podjêcia pracy w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Jednak¿e warunkiem
zatrudnienia na uczelni by³o wst¹pienie w poczet cz³onków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którego odmówi³a. Skutkiem tego musia³a po¿egnaæ siê
21 APO, nr zespo³u 350: Archiwum Pañstwowe w Opolu, sygn. 359, s. 12.
22 APO, AZ, sygn. 26/34, bp.
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z karier¹ naukow¹ na opolskiej uczelni. Los zaprowadzi³ j¹ do Wojewódzkiego
Archiwum Pañstwowego, które by³o jej miejscem zatrudnienia, a¿ do uzyskania wieku emerytalnego. Na pocz¹tku zosta³a zatrudniona na stanowisku
m³odszego archiwisty, opracowuj¹c akta z okresu Polski Ludowej. Od marca
1971 roku przez dwie kadencje pe³ni³a spo³ecznie funkcjê przewodnicz¹cej
Rady Zak³adowej przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. Z
dniem 4 grudnia 1971 roku, na wniosek kierownika Oddzia³u II Stefana Czecha, zosta³a awansowana na stanowisko archiwisty23. Od 1973 roku, oprócz
opracowania zasobu aktowego wytworzonego po 1945 roku, do zakresu jej
obowi¹zków doszed³ nadzór nad narastaj¹cym zasobem aktowym oraz udzia³
w Komisji Metodycznej. Wesz³a te¿ w sk³ad zespo³u doradczego przy dyrektorze Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu. Z dniem 1 stycznia
1974 zosta³a awansowana na stanowisko starszego archiwisty. W tym¿e 1974
roku ukoñczy³a Studium Podyplomowe Archiwistyki w Instytucie Historii
i Archiwistyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. W 1976 roku
zosta³a powo³ana na cz³onka Wojewódzkiej Komisji Oceny Materia³ów Archiwalnych oraz Zak³adowej Komisji Przyjêæ do Pracy. Kolejnego awansu doczeka³a siê w 1977 roku — tym razem na stanowisko adiunkta archiwalnego. W
roku 1978 uchwa³¹ Rady Pañstwa zosta³a odznaczona „Br¹zowym Krzy¿em
Zas³ugi”. Nale¿a³a do grona cz³onków NSZZ „Solidarnoœæ” przy Archiwum
Pañstwowym w Opolu. Z dniem 1 stycznia 1985 roku zosta³a awansowana na
stanowisko kustosza. Kolejny awans, to powo³anie z dniem 1 lipca 1992 roku
Pani Janiny Domskiej na stanowisko kierownika Oddzia³u I, które piastowa³a
do dnia 3 paŸdziernika 1995 roku. Do koñca pracy zawodowej w Archiwum
Pañstwowym w Opolu pozosta³a na stanowisku kustosza. Prowadzi³a badania
nad dziejami ziemi niemodliñskiej, czego owocem by³y dwie publikacje: „Niemodlin i ziemia niemodliñska od 1224 r. do po³owy XIX w.” oraz „Niemodlin —
Monografia”. W dniu 14 marca 2001 roku, decyzj¹ Rady Naukowej Instytutu
Historycznego Uniwersytetu Wroc³awskiego, zosta³ nadany Pani Janinie Domskiej stopieñ doktora nauk humanistycznych w zakresie historii24. Promotorem
rozprawy doktorskiej pt. „Dobra niemodliñskie (od koñca XVI do po³owy XIX
w.)”, by³ dr hab. Damian Tomczyk prof. Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Czêstochowie. Oprócz pracy zawodowej, ogromn¹ czêœæ swojego ¿ycia poœwiêci³a
wychowaniu czterech siostrzenic, które w dzieciñstwie utraci³y oboje rodziców. W kontaktach ze wspó³pracownikami — zawsze ¿yczliwa i kole¿eñska. Po
przepracowaniu 35 lat w Archiwum Pani Janina Domska odesz³a na emeryturê
z dniem 1 marca 2004 roku, nie zrywaj¹c przy tym kontaktów ze s³u¿b¹ archiwaln¹. Posiadaj¹c ogromne doœwiadczenie w dziedzinie archiwistyki, zatrudni³a siê nastêpnie w niepe³nym wymiarze czasu pracy w Archiwach Opolskich
23 Ibidem, bp.
24 Ibidem, bp.
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w Niemodlinie, w których pracowa³a blisko dziesiêæ lat. Nie zaniecha³a zainteresowañ histori¹ swojej ukochanej ziemi niemodliñskiej. Nadal prowadzi badania nad jej przesz³oœci¹. Bierze udzia³ w spotkaniach i odczytach organizowanych przez instytucje naukowe i kulturalne dzia³aj¹ce na terenie Niemodlina
i województwa opolskiego. Chêtnie wspó³pracuje z Archiwum Pañstwowym
w Opolu.

Kunegunda Glapa z domu Molenda — urodzona
25 paŸdziernika 1935 roku w miejscowoœci Michalin (pow. Aleksandrów Kujawski), córka Stanis³awa
Molendy i Marty z domu Szortyk25. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w Niszczewach. Kontynuowa³a
naukê w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w tym¿e miejscu. Po œmierci matki zmuszona by³a przerwaæ edukacjê w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ materialn¹. Do
nauki wróci³a ponownie w latach piêædziesi¹tych.
Za poœrednictwem Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej
w Aleksandrowie Kujawskim, zosta³a skierowana do
Szko³y PSPP w Otmêcie. Po jej ukoñczeniu odby³a
kurs Organizatora Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej
w £odzi i zosta³a skierowana przez tê organizacjê
do pracy w Zwi¹zku Powiatowym Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej w Brzegu.
Nastêpnym miejscem jej zatrudnienia by³y Polskie Koleje Pañstwowe. Po ukoñczeniu kursu kasjera biletowo -baga¿owego, zatrudni³a siê jako kasjer na PKP
w Brzegu. W 1957 roku zawar³a zwi¹zek ma³¿eñski, z którego ma cztery córki.
Z dniem 1 kwietnia 1954 roku rozpoczê³a pracê w Wojewódzkim Archiwum
Pañstwowym Oddzia³ w Brzegu na stanowisku woŸnej. W ramach obowi¹zków
wykonywa³a prace œciœle zwi¹zane z prac¹ archiwaln¹. W 1966 roku zosta³a
przekwalifikowana na stanowisko magazyniera. W zwi¹zku z du¿ym zaanga¿owaniem w prace archiwalne, na wniosek ówczesnego kierownika Oddzia³u
w Brzegu, zosta³a przeszeregowana na stanowisko manipulanta. Kolejnym
awansem by³o zakwalifikowanie w 1974 roku na stanowisko starszego pomocnika archiwalnego, pod warunkiem uzupe³nienia wykszta³cenia w zakresie
szko³y œredniej. W 1979 roku zosta³a awansowana na stanowisko konserwatora zbiorów26. W 1985 roku pracowa³a ju¿ w charakterze magazyniera, a cztery
lata póŸniej na stanowisku pomocnika archiwisty. W czasie zatrudnienia
w Archiwum, sporz¹dzi³a wiele pomocy archiwalnych w postaci roboczych
inwentarzy kartkowych i rejestrów pomocniczych. Wykonywa³a je z niezwyk³¹
25 APO, AZ, sygn. 26/48, bp.
26 Ibidem, bp.
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dok³adnoœci¹ i starannoœci¹. Jej cicha, ale jak¿e wa¿na praca zyska³a uznanie
prze³o¿onych, dlatego zosta³a awansowana na stanowisko m³odszego archiwisty. Wykonane przez ni¹ spisy i inwentarze robocze, stanowi³y ogromn¹
pomoc dla archiwistów opracowuj¹cych akta zasobu by³ego Oddzia³u w Brzegu. Po przepracowaniu 32 lat w Archiwum Pañstwowym w Opolu Oddzia³
w Brzegu, przesz³a na zas³u¿on¹ emeryturê. Nie od razu rozsta³a siê z Archiwum. Przez pó³ roku by³a w nim zatrudniona w niepe³nym wymiarze czasu pracy. W miarê mo¿liwoœci chêtnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych
przez Archiwum z okazji œwi¹t.

Miros³aw Gruchacz — urodzi³ siê 17 listopada
1959 roku w Myœlenicach jako syn Karola i Stefanii
z domu Pilch27. W latach 1966–1974 uczêszcza³ do
szko³y podstawowej. Naukê kontynuowa³ w zasadniczej szkole zawodowej, a nastêpnie w technikum
mechanicznym w Wadowicach. Po zdaniu matury
w 1981 roku rozpocz¹³ studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po dwóch latach przerwa³ je, by rozpocz¹æ studia historyczne na Uniwersytecie Jagielloñskim, które ukoñczy³, uzyskuj¹c
stopieñ magistra historii — specjalnoœæ archiwalna.
Od wrzeœnia 1988 roku do sierpnia 1989 roku pracowa³ w charakterze nauczyciela w szkole podstawowej przy Oœrodku Szkolno-Wychowawczym
w Nysie. Od 1 wrzeœnia 1989 roku podj¹³ pracê w Archiwum Pañstwowym
w Opolu Oddzia³ w Nysie na stanowisku starszego archiwisty, zgodnie ze swoim wykszta³ceniem. W trakcie zatrudnienia w Archiwum Pañstwowym opracowa³ kilka zespo³ów akt wytworzonych po zakoñczeniu dzia³añ wojennych
w 1945 roku. Zdobyte doœwiadczenie archiwalne wykorzystywa³, porz¹dkuj¹c
sk³adnice akt i archiwa zak³adowe w ramach prowadzonej przez siebie firmy
„Us³ugi-Porz¹dkowanie Registratur S.C.”28. Wraz z likwidacj¹ Oddzia³u w Nysie
w 1998 roku odszed³ z pracy w Archiwum. Nastêpnie zosta³ zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Nysie, w którym prowadzi³ archiwum zak³adowe. Obecnie pracuje w Urzêdzie Miejskim w Nysie.

27 APO, AZ, sygn. 26/55, bp.
28 Ibidem, bp.
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Jan Kornek29 — dyrektor Archiwum Pañstwowego w Opolu w okresie od 1 listopada 1990 do 28
marca 2012. Urodzi³ siê 14 grudnia 1947 roku
w Nowej Wsi Królewskiej30, w rodzinie wielodzietnej o górnoœl¹skim rodowodzie. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w Nowej Wsi Królewskiej. Naukê na
poziomie szko³y œredniej kontynuowa³ prywatnie.
Maturê zda³ jako ekstern. W 1966 roku wst¹pi³ do
Wy¿szego Seminarium Duchownego we Wroc³awiu.
W czasie studiów zosta³ powo³any do odbycia
zasadniczej s³u¿by wojskowej w „kompani kleryckiej” w Szczecinie-Podjuchach. Jak wspomina³, by³
to ogromnie trudny okres w jego ¿yciu. Swoje prze¿ycia z tego okresu opisa³ w publikacji Kompanie kleryckie w Wojsku Polskim
1959–1980, której by³ wspó³redaktorem. By³y to materia³y z konferencji naukowej zorganizowanej w V Pu³ku In¿ynieryjnym w Szczecinie-Podjuchach
w dniach 8–9 wrzeœnia 2008 roku. Studia kontynuowa³ na Uniwersytecie
Wroc³awskim, gdzie w 1982 roku uzyska³ stopieñ magistra w zakresie filologii
germañskiej. Wykszta³cenie archiwalne uzupe³ni³ na Uniwersytecie Miko³aja
Kopernika w Toruniu.
W paŸdzierniku 1971 roku zosta³ zatrudniony w bibliotece Oœrodka Szkoleniowego Urzêdu Wojewódzkiego w Opolu. W latach 1975–1977 pracowa³
w Wojewódzkim Oœrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
w Opolu.
W dniu 1 wrzeœnia 1988 rozpocz¹³ pracê w Archiwum Pañstwowym w Opolu na stanowisku kustosza w Oddziale I. Po odwo³aniu w 1990 roku Andrzeja
¯aka-Mensaha z funkcji dyrektora, przej¹³ jego obowi¹zki. Kandydaturê Jana Kornka na to stanowisko wysunê³a Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” przy Archiwum Pañstwowym w Opolu. W dniu 1 listopada 1991 roku zosta³ powo³any na
stanowisko dyrektora, które nieprzerwanie piastowa³ prawie 22 lata. By³ najd³u¿ej
urzêduj¹cym spoœród dyrektorów opolskiego Archiwum Pañstwowego i jedynym,
który na tym stanowisku doczeka³ emerytury. Na czas sprawowania funkcji dyrektora przez Jana Kornka przypad³ remont kapitalny obiektu Archiwum Pañstwowego w Opolu przy ul. Zamkowej 2 oraz budowa od podstaw nowego obiektu
w Opolu-Groszowicach. Jeden z budynków otrzyma³ wyró¿nienie w konkursie
„Mister Architektury Opolszczyzny 2000”. Decyzja o rozpoczêciu remontu
29 Zamieszczony w artykule biogram jest publikowany z poprawkami i uzupe³nieniami dokonanymi

przez Jana Kornka. Autorka opracowania pragnie dodaæ, ¿e uwagi na temat osi¹gniêæ omawianej w tekœcie
postaci zosta³y obszernie przedstawione w okolicznoœciowej publikacji: Jan Kornek – twórca nowoczesnego
Archiwum Pañstwowego w Opolu, Opole 2012.
30 APO, akta osobowe Jana Kornka, bp.
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kapitalnego by³a bardzo trudna, ale konieczna. Problem polega³ na tym, ¿e prace
remontowe wykonywano na „¿ywym organizmie” archiwum, co by³o zwi¹zane
z ci¹g³ym przemieszczaniem tysiêcy kilogramów materia³ów archiwalnych z miejsca na miejsce, przy jednoczesnym funkcjonowaniu archiwum. Po zakoñczonej
budowie obiektu w Opolu-Groszowicach dyrektor Jan Kornek wybudowa³ bardzo
potrzebny budynek gospodarczy dla Archiwum Pañstwowego w Opolu. Prace
budowlane w wiêkszoœci by³y wykonane we w³asnym zakresie. Po wykoñczeniu
budynku gospodarczego w Opolu-Groszowicach przy ul. Gorzo³ki 8, pozyskano
bezp³atnie z S¹du Okrêgowego we Wroc³awiu komorê fumigacyjn¹ do dezynfekcji materia³ów archiwalnych. Priorytetow¹ kwesti¹ dla ówczesnego dyrektora
sta³o siê stworzenie odpowiednich warunków do przechowywania i zabezpieczenia materia³ów archiwalnych. Po zakoñczonych pracach budowlanych i przekazaniu obiektów do u¿ytkowania, rozpoczêto przejmowanie wszystkich zaleg³ych
akt rozmieszczonych w ró¿nych punktach miasta (w magazynach zastêpczych).W
zwi¹zku z tym utworzono Oddzia³ Nadzoru Archiwalnego. Do przyjêcia by³o
ponad 2000 mb. akt. Obecnie sytuacja ta jest uregulowana, a akta przejmowane
s¹ na bie¿¹co. Prace merytoryczne prowadzone od 1990 roku by³y odpowiednio
zaplanowane i wprowadzone do dzia³alnoœci podstawowej Archiwum Pañstwowego w Opolu. Wykonanie planowanych zadañ przewidywano na oko³o 20 lat.
Mimo trudnych warunków w archiwum, przyst¹piono energicznie do prac nad
ca³kowitym opracowaniem zasobu. Droga do wyznaczonego celu by³a niezmiernie trudna, ale po 20 latach ogromnego wysi³ku osi¹gniêto cel. Na dzieñ 31 grudnia 2011 roku zasób archiwum — licz¹cy ok. 8000 mb. — by³ w ponad 90%
ca³kowicie opracowany.
Kolejnym zadaniem zrealizowanym w trakcie pe³nienia obowi¹zków
dyrektora przez Pana Jana Kornka by³o zabezpieczenie ca³ego zasobu Archiwum Pañstwowego w Opolu w odpowiednie opakowania ochronne (pud³a
archiwalne), opakowania specjalistyczne do dokumentów pergaminowych
i papierowych, teczki bezkwasowe dla akt oraz opakowania ochronne dla pieczêci. Do koñca 2011 roku ca³y zasób archiwum zosta³ zabezpieczony w odpowiednie opakowania.
W 1997 r. Opolszczyzna zosta³ nawiedzona przez powódŸ. Co prawda,
dziêki odpowiedniej lokalizacji pomieszczeñ magazynowych, materia³y archiwalne zgromadzone przy ul. Zamkowej nie uleg³y zalaniu, mimo bliskiego
s¹siedztwa kana³u M³ynówka, ucierpia³y natomiast archiwalia przechowywane
w Oddziale w Nysie, które przez kilka nastêpnych lat trzeba by³o poddawaæ
ró¿nym pracom konserwacyjnym.
W okresie pe³nienia funkcji dyrektora przez Jana Kornka, Archiwum
Pañstwowe w Opolu dwukrotnie by³o organizatorem konferencji dyrektorów
archiwów pañstwowych. Jan Kornek przez kilka kadencji by³ bowiem dziekanem dyrektorów. Wchodzi³ równie¿ w sk³ad Rady Archiwalnej przy Naczelnym
Dyrektorze Archiwów Pañstwowych.
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Wa¿n¹ misj¹ dyrektora Jana Kornka by³o tak¿e promowanie osi¹gniêæ
opolskiego archiwum oraz jego cennego zasobu. Szczególne miejsce zajmuj¹
tu — przygotowane przez liczny zespó³ redakcyjny — dwa tomy wydawnictwa
Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Œl¹sku. Tom I (do 1400 roku),
wydany w 2004 roku oraz Tom II (1401–1450), wydany w 2011 roku.
Dyrektor Kornek podejmowa³ tak¿e ochotnie szerok¹ wspó³pracê archiwum z innymi instytucjami. Wspó³organizowa³ 27 paŸdziernika 2003 roku
z Bibliotek¹ G³ówn¹ Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach, Uniwersytetem Opolskim, Instytutem Œl¹skim w Opolu oraz Uniwersytetem Œl¹skim
w Katowicach sesjê naukow¹ pt. „Górny Œl¹sk — dzieje medycyny i farmacji,
problemy dokumentacji i metodologii badañ”. By³ wspó³autorem referatu zatytu³owanego „Znaczenie zespo³u Rejencja Opolska w Archiwum Pañstwowym
w Opolu dla badaczy dziejów górnoœl¹skiej medycyny i farmacji”. Podczas trwania sesji, w Sali posiedzeñ senatu Œl¹skiej Akademii Medycznej prezentowana
by³a — przygotowana przez Jana Kornka — wystawa materia³ów z zasobu
opolskiego archiwum.
Dnia 24 maja 2007 roku w Sali Konferencyjnej Archiwum Pañstwowego
w Opolu odby³a siê kolejna sesja naukowa pt. „Dzieje górnoœl¹skiej medycyny
w œwietle zasobów Ÿród³owych”, zorganizowana wspólnie z Bibliotek¹ G³ówn¹
Œl¹skiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Pracowni¹ Historii Medycyny
Uniwersytetu Opolskiego. Podczas sesji prezentowali swe referaty profesorowie i pracownicy wszystkich górnoœl¹skich oœrodków naukowo-badawczych
oraz goœcie z Opawy i Frankfurtu nad Menem. Dyrektor Kornek przedstawi³
wtedy referat pt. „Zespo³y akt Archiwum Pañstwowego w Opolu skarbnic¹ wiedzy o dziejach lecznictwa na Górnym Œl¹sku”. W podziemiach budynku archiwum zaprezentowana zosta³a okolicznoœciowa wystawa. Organizowana sesja
naukowa wpisana zosta³a w rocznicowe obchody 55-lecia Archiwum Pañstwowego w Opolu.
Dwa lata póŸniej, 19 maja 2009 roku, Archiwum Pañstwowe w Opolu,
wspólnie z Centrum Dokumentacji Europejskiej i Pracowni¹ Historii Medycyny
Uniwersytetu Opolskiego, zorganizowa³o kolejn¹ sesjê naukow¹ pt. „Wartoœci
kulturowe — zdrowie — spo³eczeñstwo. Górnoœl¹ski wk³ad w europejskie
dzieje lecznictwa”. Przedstawiciele nauki górnoœl¹skiej, a tak¿e goœcie z Opawy i Wiednia, zaprezentowali 15 referatów. Dyrektor Kornek by³ wspó³autorem opracowania pt. „Górnoœl¹skie rodowody medycyny europejskiej”.
Za swoje osi¹gniêcia Jan Kornek by³ wielokrotnie doceniany. Zosta³ uhonorowany na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za osi¹gniêcia w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy
Ÿród³owej o najnowszej historii kraju”, „Br¹zowym”, „Srebrnym” oraz „Z³otym
Krzy¿em Zas³ugi” za ratowanie zasobu w czasie powodzi. Otrzyma³ tak¿e
„Nagrodê Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji im. Antoniego
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Okolskiego w dziedzinie s³u¿by publicznej”, Odznakê Honorow¹ „Zas³u¿ony
OpolszczyŸnie oraz Z³ot¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony dla Kultury”.
W 2011 roku otrzyma³ szczególne wyró¿nienie, którym by³o nadanie mu
„Medalu B³ogos³awionego ks. Jerzego Popie³uszki”. Przyznawany jest on
wy³¹cznie alumnom, którzy odbyli zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w jednostkach
kleryckich Ludowego Wojska Polskiego i nie sprzeniewierzyli siê Koœcio³owi
Katolickiemu.
Jest ¿onaty, ma dwóch synów i trzy wnuczki. Mieszka w Opolu.

Helena Lasoñczyk — urodzi³a siê 15 marca 1925 roku w Rudzie Œl¹skiej
jako córka Jana Lasoñczyka — uczestnika jednego z powstañ œl¹skich i £ucji
z domu Gnida. Do szko³y podstawowej uczêszcza³a w miejscowoœci Stare Tarnowice, natomiast 7. klasê ukoñczy³a w Lubliñcu, gdzie w 1938 roku rozpoczê³a gimnazjum ogólnokszta³c¹ce. Wraz z wybuchem II wojny œwiatowej
przerwa³a naukê i prowadzi³a gospodarstwo wraz z matk¹. Po wojnie kontynuowa³a naukê w szkole œredniej we Wroc³awiu. Po zdaniu matury rozpoczê³a studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego31.
W czasie studiów pracowa³a w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu. Po ich
ukoñczeniu rozpoczê³a pracê na stanowisku kierownika Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Brzegu. Nastêpnie zosta³a zatrudniona na stanowisku
kierownika Oddzia³u I, póŸniej — Oddzia³u II w Wojewódzkim Archiwum
Pañstwowym w Opolu. Kilka lat póŸniej otrzyma³a „Srebrny Krzy¿ Zas³ugi”32.
Przez szeœæ lat by³a zatrudniona w Muzeum Martyrologii i Walki Jeñców Wojennych w Opolu. Nastêpnie — w roku 1979 — powróci³a do pracy w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu, w którym pozosta³a do czasu przejœcia
na emeryturê. Jej wykszta³cenie historyczne i bardzo dobra znajomoœæ jêzyka
niemieckiego okaza³y siê przydatne przy opracowywaniu akt niemieckojêzycznych. Od pocz¹tku za³o¿enia NSZZ „Solidarnoœæ” przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu nale¿a³a do grona jego cz³onków. Uzyskanie praw
emerytalnych w 1987 roku nie oznacza³o zupe³nego przejœcia Pani Heleny
Lasoñczyk w stan spoczynku. W Archiwum Pañstwowym w Opolu by³a zatrudniona na pó³ etatu do pocz¹tku 1992 roku33. Swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem
dzieli³a siê z m³odszymi wspó³pracownikami. Czêsto goœci³a w Archiwum
Pañstwowym w Opolu przy okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i Œwi¹t Wielkanocnych. Obecny stan zdrowia nie pozwala jej na uczestniczenie w tych spotkaniach.

31 APO, AZ, sygn. 26/99, bp.
32 Ibidem, bp.
33 Ibidem, bp.
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Eugenia £ysiak z domu Klimiuk — urodzi³a siê
w 1944 roku. Od 1969 roku mieszka w Opolu. Jest
absolwentk¹ Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie. Ukoñczy³a Studium Podyplomowe
Archiwistyki na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika
w Toruniu. W Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym, a nastêpnie Archiwum Pañstwowym w Opolu
by³a zatrudniona w latach 1971–1989, 1990–2000,
przechodz¹c wszystkie szczeble stanowisk,
pocz¹wszy od m³odszego archiwisty po kustosza.
W tym okresie opracowa³a wiele zespo³ów archiwalnych z okresu Polski Ludowej, sporz¹dzaj¹c do nich inwentarze. Zajmowa³a siê
równie¿ obs³ug¹ korzystaj¹cych w pracowni naukowej. Do jej obowi¹zków
nale¿a³o te¿ sprawowanie nadzoru nad narastaj¹cym pañstwowym zasobem
archiwalnym, w ramach którego przeprowadzi³a szereg kontroli archiwów
zak³adowych, instytucji objêtych nadzorem pañstwowej s³u¿by archiwalnej.
S³u¿y³a równie¿ pomoc¹ osobom odpowiedzialnym za prowadzenie dokumentacji aktowej tych¿e archiwów, udzielaj¹c im czêstych konsultacji. By³a zaanga¿owana w prace Komisji Metodycznej i Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji, pe³ni¹c w nich okresowo funkcjê przewodnicz¹cej. W latach 1994–1995
pe³ni³a obowi¹zki kierownika Oddzia³u II i Oddzia³u III. W latach 1995–1998
piastowa³a stanowisko kierownika Oddzia³u II34. W koñcowym etapie zatrudnienia zajmowa³a siê systematyzacj¹ i opracowaniem materia³ów archiwalnych
przejêtych z archiwum by³ego Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu. Jest autork¹ kilku referatów opublikowanych
w „Archiwiœcie” i „Archeionie”. Za swoje zas³ugi zosta³a odznaczona
„Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi” i nagrodzona odznak¹ honorow¹ „Za zas³ugi dla
archiwistyki”35. Z dniem 1 lutego 2000 roku przesz³a na emeryturê.

34 APO, AZ, sygn. 26/99, bp.
35 Ibidem, bp.
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Krystyna Marciak z domu Danicka — urodzi³a
siê 28 grudnia 1945 roku w miejscowoœci Czerñczyce (pow. Wroc³aw) jako córka Stanis³awa Danickiego i Jadwigi z domu Boguckiej36. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³a w Kamionnej, natomiast liceum
ogólnokszta³c¹ce w Brzegu. W 1963 roku z³o¿y³a
egzamin dojrza³oœci i w tym¿e roku zda³a egzaminy
na studia w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu
– Wydzia³ Filologiczno-Historyczny, kierunek historia. Studia ukoñczy³a w 1968 roku, uzyskuj¹c stopieñ magistra historii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Cechy z³otnicze i malarskie w Koronie
w XVI i XVII w.”37. Tu¿ po ukoñczeniu studiów rozpoczê³a pracê na stanowisku m³odszego archiwisty w Oddziale III — akt PRL,
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. W tym czasie nawi¹za³a
wspó³pracê z Pracowni¹ Harcerstwa przy Katedrze Pedagogiki Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej w Opolu. Zapocz¹tkowa³a gromadzenie materia³ów do historii
ZHP na Œl¹sku Opolskim38. W latach 1975–1976 ukoñczy³a Studium Podyplomowe Archiwistyki na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Przez ca³y
okres studiów nale¿a³a do Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej. W trakcie pracy
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym by³a cz³onkiem Zwi¹zku Harcerstwa
Polskiego i spo³ecznym opiekunem dru¿yny harcerskiej przy Liceum Ogólnokszta³c¹cym nr 3 w Opolu. Bra³a czynny udzia³ w dzia³alnoœci Krêgu Instrukta¿u Harcerskiego przy Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Opolu. Wnios³a o przyjêcia w poczet kandydatów PZPR przy POP Instytutu Œl¹skiego w Opolu. Przez
pewien czas pe³ni³a funkcjê Spo³ecznego Inspektora Pracy. W 1969 roku
powo³ano j¹ na cz³onka Komisji do Ustalania Okolicznoœci i Przyczyn Wypadków przy Pracy dzia³aj¹cej przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. W 1974 roku zosta³a awansowana na stanowisko starszego archiwisty. Od
roku 1971 wesz³a w sk³ad Wojewódzkiej Komisji Oceny Materia³ów Archiwalnych. Z dniem 1 stycznia 1978 zosta³a awansowana na stanowisko kustosza.
Wraz z utworzeniem NSZZ „Solidarnoœæ” przy Wojewódzkim Archiwum
Pañstwowym w Opolu objê³a funkcjê przewodnicz¹cej Rady Zak³adowej.
W 1979 roku zosta³a uhonorowana odznak¹ „Za zas³ugi dla archiwistyki” oraz
„Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi”. Pe³ni³a funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego
Rady Pracowniczej. Zdoby³a miano osoby inicjatywnej i aktywnej, z predyspo-

36 APO, AZ, sygn. 26/111, bp.
37 Ibidem, bp.
38 Ibidem, bp.
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zycjami do objêcia stanowiska kierowniczego39. Od paŸdziernika 1988 roku kierowa³a Oddzia³em III Archiwum Pañstwowego w Opolu. Od 1 lipca 1992 roku
zosta³a powo³ana na stanowisko kierownika Oddzia³u II. Z dniem 1 stycznia
1996 roku odesz³a z pracy w Archiwum Pañstwowym w Opolu. Nastêpnie
zosta³a zatrudniona w jednym z Urzêdów Skarbowych w Opolu, w którym pracowa³a do czasu przejœcia na emeryturê. Jest zamê¿na i ma dwóch synów.

Anna Palczak — urodzona 27 maja 1954 roku
w Niemodlinie. Jest córk¹ Antoniego Palczaka i Zofii
z domu Domskiej40. Szko³ê podstawow¹ rozpoczê³a
w 1961 roku w Ligocie Tu³owickiej, a ukoñczy³a
w Tu³owicach. Naukê kontynuowa³a w Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Boles³awa Chrobrego w Niemodlinie. W 1973 roku zda³a maturê i podjê³a pracê
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu,
na stanowisku manipulanta archiwalnego do spraw
informacji naukowej. W 1974 roku awansowa³a na
stanowisko m³odszego archiwisty, trzy lata póŸniej
na stanowisko archiwisty, a nastêpnie starszego archiwisty W miêdzyczasie rozpoczê³a studia na Uniwersytecie Wroc³awskim, na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, kierunek historia — specjalnoœæ archiwalna, które ukoñczy³a
w 1982 roku. Nale¿a³a do NSZZ „Solidarnoœæ” przy Wojewódzkim Archiwum
Pañstwowym w Opolu. Dwukrotnie zmienia³a miejsce zatrudnienia, wracaj¹c
za ka¿dym razem do pracy w Archiwum. W 1982 roku na krótko opuœci³a Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe i zatrudni³a siê w Muzeum Martyrologii i Walki
Jeñców Wojennych w £ambinowicach w charakterze starszego asystenta muzealnego. W listopadzie nastêpnego roku wróci³a na poprzednie miejsce pracy,
na stanowisko starszego archiwisty. W 1987 roku zosta³a awansowana na stanowisko kustosza archiwalnego i objê³a stanowisko kierownika Oddzia³u III.
Kolejnym miejscem pracy Pani Anny Palczak by³a Wojewódzka Biblioteka
Publiczna, do której przesz³a z dniem 15 marca 1988 roku. W 1991 roku ukoñczy³a Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na
Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wroc³awskiego41. Uzupe³ni³a równie¿
swoj¹ wiedzê, koñcz¹c kurs obs³ugi i zastosowania komputera do prac bibliotecznych. W lutym 1992 roku powróci³a do pracy w Archiwum Pañstwowym
w Opolu. Z dniem 1 lipca tego¿ roku zosta³a po raz drugi powo³ana na stanowisko kierownika Oddzia³u III, które piastowa³a do 1 sierpnia 1994 roku.
39 Ibidem, bp.
40 APO, AZ, sygn. 26/145, bp.
41 Ibidem, bp.
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Z pocz¹tkiem 1995 na sta³e rozsta³a siê z prac¹ w pañstwowej s³u¿bie archiwalnej. Zatrudnienie znalaz³a w Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu, w której nadal
pracuje.

Stefan Oswald Popio³ek — dwukrotnie piastowa³ funkcjê dyrektora. Najpierw Wojewódzkiego
Archiwum Pañstwowego w latach 1953–1965,
1978–1983, póŸniej Archiwum Pañstwowego
w Opolu w latach 1983–1986. Urodzony 3 sierpnia
1926 roku w miejscowoœci Ochodze w powiecie
opolskim jako drugie spoœród czworga dzieci
uczestnika powstañ œl¹skich Jana Popio³ka i Gertrudy z domu Langner. Do szko³y podstawowej uczêszcza³ w latach 1933–1937 w Ochodzach. Gimnazjum
realne ukoñczy³ w Opolu. Maturê zda³ w 1943 roku.
W czasie II wojny œwiatowej, jako obywatel III Rzeszy Niemieckiej, zosta³ powo³any do pomocniczej
s³u¿by w niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. Nastêpnie, w 1944 roku, wraz
z kolegami z klasy zosta³ zmobilizowany do wojska niemieckiego, w którym
s³u¿y³ do koñca wojny42. W czasie s³u¿by wojskowej zosta³ awansowany do
stopnia podoficera. Pod koniec dzia³añ wojennych w 1945 roku dosta³ siê do
niewoli amerykañskiej. Powróci³ z niej do domu rodzinnego w czerwcu 1946
roku. Po zakoñczeniu wojny móg³ kontynuowaæ naukê. Tego samego roku jesieni¹ zapisa³ siê na kurs nauczycielski, który odbywa³ siê przy Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyñ Przedszkoli w Opolu. Ukoñczy³ go z wyró¿nieniem
w roku 1947 i rozpocz¹³ pracê jako nauczyciel w szkole podstawowej
w Chrz¹szczycach. W roku 1948 po raz drugi zda³ maturê jako eksternista, tym
razem w polskiej szkole — Liceum Pedagogicznym dla Wychowawczyñ Przedszkoli w Opolu. Nastêpnie rozpocz¹³ studia historyczne na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Jak wielu studentów w tamtych czasach, musia³ samodzielnie
zdobywaæ œrodki na wykszta³cenie. Podj¹³ wtedy pracê w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu. Zwi¹zek ma³¿eñski, z którego mia³ trzech synów zawar³
w 1950 roku. Rok póŸniej zosta³ s³u¿bowo przeniesiony do Opola w celu uruchomienia pañstwowej sieci archiwalnej, w nowo powsta³ym województwie
opolskim43. Oficjalnie pracowa³ jako kierownik Powiatowego Archiwum
Pañstwowego w Opolu. W roku 1952 ukoñczy³ studia, uzyskuj¹c dyplom magistra filozofii z zakresu historii. W roku 1953 wraz z podniesieniem Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Opolu do rangi Wojewódzkiego Archiwum,
42 APO, AZ, sygn. 26/225, bp.
43 APO, nr zespo³u 2579: KW PZPR w Op., sygn. 8877, s. 23.
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Stefan Popio³ek zosta³ mianowany jego dyrektorem. Funkcjê dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu pe³ni³ do koñca roku 1965. Udziela³ siê nie tylko na niwie archiwalnej. Bra³ równie¿ czynny udzia³ w organizacji
¿ycia naukowego w Opolu. Œlady jego dzia³alnoœci mo¿na znaleŸæ w materia³ach archiwalnych pozosta³ych po placówkach naukowych, które wspó³tworzy³. W latach 1953–1955 pe³ni³ funkcjê prezesa Komitetu Badañ Naukowych
Opolszczyzny. W roku 1955 wraz z prof. Stanis³awem Kolbuszewskim zorganizowa³ Opolskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk44. Przez kilka lat pe³ni³ w nim
funkcje: wiceprezesa i sekretarza naukowego. Czynnie uczestniczy³ w pracach
organizacyjnych nad reaktywowaniem Instytutu Œl¹skiego w Opolu45. W roku
1959 zosta³ powo³any na zastêpcê dyrektora Instytutu Œl¹skiego, w którym
póŸniej pe³ni³ funkcjê sekretarza naukowego i samodzielnego pracownika
naukowo-badawczego46. W nastêpnych latach opuœci³ Wojewódzkie Archiwum
Pañstwowe, ¿eby od 1 stycznia 1966 roku obj¹æ stanowisko dyrektora Centralnego Muzeum Martyrologii Jeñców Wojennych w £ambinowicach. Dziêki jego
staraniom, prowadzona przez niego placówka, wzbogaci³a siê o bardzo wa¿ne
dokumenty pochodz¹ce z archiwów pañstw zachodnich47. W marcu 1969 roku
uzyska³ tytu³ doktora nauk humanistycznych w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Opolu, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Metody germanizacji
m³odzie¿y na Œl¹sku Opolskim w latach 1922 –1939”. W latach 1959–1977
wspó³pracowa³ z Instytutem Œl¹skim w Opolu. W tym czasie powsta³o wiele
prac naukowych jego autorstwa. Udziela³ siê równie¿ w pracy spo³eczno-politycznej. By³ radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, cz³onkiem
Zarz¹du G³ównego Towarzystwa PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej oraz pracowa³
czynnie we Froncie Jednoœci Narodu. By³ równie¿ cz³onkiem Ogólnopolskiego
Komitetu Frontu Jednoœci Narodu. Nigdy nie wst¹pi³ w szeregi cz³onków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Za zas³ugi, których by³o niema³o, by³ kilkakrotnie odznaczony. W roku 1955 uhonorowano go „Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi”, w 1960 roku otrzyma³ „Nagrodê Wojewódzk¹ za popularyzacjê wiedzy o Œl¹sku”, w 1966 roku otrzyma³ „Odznakê 1000-lecia”, w 1967 roku —
„Krzy¿e Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski”, w 1969 roku otrzyma³ odznakê
„Zas³u¿ony OpolszczyŸnie” oraz odznakê „Zas³u¿onego Dzia³acza Frontu Jednoœci Narodu”. Nastêpnie zosta³ uhonorowany „Medalem 30-lecia Polski Ludowej”. Do pracy w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu powróci³
w 1978 roku. Zosta³ wtedy powo³any na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego i dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu, a z dniem 1 stycznia 1983 roku obj¹³ stanowisko dyrektora Archiwum
44 APO, nr zespo³u 447: Opolskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Opolu, sygn. 1, s. 2.
45 APO, nr zespo³u 2579: KW PZPR w Op., sygn. 8877, s. 23.
46 Ibidem, sygn. 9273, s. 145.
47 Ibidem.
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Pañstwowego w Opolu. Funkcjê tê pe³ni³ do œmierci. Zmar³ 5 listopada 1986
roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu w Opolu-Pó³wsi. Stefan Oswald Popio³ek
by³ organizatorem pañstwowej s³u¿by archiwalnej na OpolszczyŸnie. Pod jego
kierownictwem zosta³o utworzone Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Opolu, w którym zgromadzono wiele cennych materia³ów archiwalnych. Dziêki
jego staraniom przeniesiono siedzibê Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu z ratusza do budynku przy ulicy Zamkowej 2. Pozostawi³ po sobie
bogaty dorobek naukowy. By³ cz³owiekiem niemal ca³kowicie oddanym pracy
zawodowej, a przy tym szanowanym mieszkañcem Opola, zapraszanym na
wszystkie uroczystoœci, jakie odbywa³y siê na terenie miasta. Podarowa³
tworz¹cej siê bibliotece podrêcznej Archiwum bogaty zbiór przedwojennych
publikacji.
W pamiêci pracowników Archiwum pozosta³ jako „dobry organizator,
cz³owiek wra¿liwy na krzywdê ludzk¹. Obdarzony wysok¹ kultur¹ osobist¹,
skromny, ³atwo nawi¹zuj¹cy kontakty z ludŸmi, wzbudzaj¹cy sympatiê wœród
otoczenia. Ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem”48.

Kazimierz Ró¿anowski — urodzi³ siê 27 listopada 1903 roku we Lwowie jako syn Augusta Ró¿anowskiego i Augusty z domu Bieñkowskiej. Ojciec
jego by³ pracownikiem kolejowym. We Lwowie
ukoñczy³ szko³ê powszechn¹ oraz VIII Pañstwowe
Gimnazjum Realne im. Kazimierza Wielkiego49.
Kolejnym etapem jego edukacji by³y studia na
Wydziale Historii Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie, a nastêpnie na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, które przerwa³ wskutek trudnej sytuacji finansowej. Brak œrodków materialnych zmusi³
go do podjêcia pracy zawodowej. Najpierw na
poczcie, gdzie zatrudni³ siê marcu 1928 w Kroœnie,
póŸniej Rawie Ruskiej i Glinianach. W 1932 roku zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski. W
czasie II wojny œwiatowej pracowa³ w restauracji we Lwowie, nastêpnie w firmie zajmuj¹cej siê budow¹ dróg i mostów. Do Opola przyjecha³ w 1945 roku
w ramach repatriacji. Tu zg³osi³ siê do pracy w resorcie pocztowym. Kolejnym
miejscem jego zatrudnienia by³y Pañstwowe Zak³ady Kszta³cenia Handlowego
w Opolu, w których pracowa³ w charakterze nauczyciela. Nastêpnie zatrudniony by³ w Technikum Pocztowym Ministerstwa Poczt i Telegrafów w Opolu jako
nauczyciel. W miêdzyczasie rozpocz¹³ przerwane wczeœniej studia na
48 APO, AZ, sygn. 26/157, bp.
49 APO, AZ, sygn. 26/169, bp.
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Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego, które ukoñczy³ egzaminem magisterskim w paŸdzierniku 1952 roku, uzyskuj¹c stopieñ
magistra filozofii. Pracê magistersk¹ pt. „Gospodarcza struktura wsi opolskiej
w 1742 roku” napisa³ na podstawie materia³ów archiwalnych zgromadzonych
w Opolskim Archiwum. Ostatnim miejscem pracy, w którym doczeka³ emerytury by³o Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe. Zosta³ w nim zatrudniony w 1953
roku, na pocz¹tku na stanowisku adiunkta naukowo-badawczego. W nastêpnym roku powierzono mu kierowanie Oddzia³em I Wojewódzkiego Archiwum
Pañstwowego w Opolu. Dziêki jego staraniom, Archiwum uda³o siê pozyskaæ
wiele materia³ów archiwalnych, zw³aszcza niemieckojêzycznych, które zreszt¹
sam póŸniej zinwentaryzowa³. Ponadto by³ autorem zespo³ów archiwalnych
wytworzonych przez instytucje dzia³aj¹ce do 1945 roku, w tym starostwa
powiatowe, wydzia³y powiatowe. By³ tak¿e autorem wielu referatów. Nale¿a³
do grupy pracowników sumiennych, obowi¹zkowych, zdyscyplinowanych
i kole¿eñskich. Wykazywa³ wielk¹ troskê o realizacjê zadañ planowych Archiwum50. Czynnie uczestniczy³ w pracach Wojewódzkiej Komisji Metodycznej. W
okresie od stycznia do wrzeœnia 1966 roku pe³ni³ obowi¹zki dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu. Zalicza³ siê do grona najaktywniejszych dzia³aczy spo³ecznych wœród pracowników Archiwum. Aktywnie
dzia³a³ w licznych organizacjach spo³ecznych. Wœród nich by³o Towarzystwo
Przyjació³ Opola, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Opolskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk. By³ znanym popularyzatorem wiedzy o Œl¹sku, zarówno
w postaci drukowanego materia³u, jak i wyg³aszanych odczytów. Za zaanga¿owan¹ pracê i dzia³alnoœæ spo³eczn¹ by³ wielokrotnie odznaczany. Zosta³ uhonorowany „Z³otym Krzy¿em Zas³ugi”, „Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Z³ot¹ odznak¹ honorow¹ PrzyjaŸni Polsko-Radzieckiej”, „Odznak¹
Tysi¹clecia za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ w obchodach Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego”, odznak¹ „Zas³u¿onego dzia³acza Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich”, odznak¹ „Zas³u¿onemu OpolszczyŸnie”, odznak¹ „Za zas³ugi dla miasta
Opola” i odznak¹ „Zas³u¿onego dzia³acza kultury”51. W roku 1974 przeszed³ na
zas³u¿on¹ emeryturê. Nadal pracowa³ w niepe³nym wymiarze czasu pracy.
Zmar³ dnia 25 lipca 1976 roku. W pamiêci wspó³pracowników pozosta³ jako
prawy cz³owiek, serdeczny kolega, niezwykle oddany pracy zawodowej
i spo³ecznej. Nale¿a³ do grona pracowników, którzy zostali najwczeœniej
zatrudnieni w nowo utworzonym Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym
w Opolu.

50 Ibidem, bp.
51 Ibidem, bp.
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Pawe³ Skawiñski — urodzi³ siê 18 paŸdziernika
1969 roku w Opolu, jego rodzicami byli Rados³aw
Skawiñski i Brygida z domu Wollschläger52. Naukê
w szkole podstawowej ukoñczy³ w Opolu. W latach
1984–1988 by³ uczniem II Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii Konopnickiej w Opolu, w klasie o profilu biologiczno-chemicznym. Egzamin dojrza³oœci zda³ w 1988 roku. Kolejnym etapem
edukacji by³y studia w zakresie historii w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Opolu53. W roku 1993 obroni³ pracê magistersk¹ pt. „Nobilitacje i indygenaty w Polsce od XVI do po³owy
XVIII wieku”. Bezpoœrednio po ukoñczeniu studiów rozpocz¹³ pracê w Archiwum Pañstwowym w Opolu. Najpierw w Oddziale II na stanowisku m³odszego
archiwisty, nastêpnie archiwisty. Ju¿ na pocz¹tku swojej pracy da³ siê poznaæ
jako sumienny i dok³adny pracownik oraz dobry organizator. Z pocz¹tkiem
roku 1998 pe³ni³ obowi¹zki kierownika Oddzia³u II54, a nastêpnie zosta³
powo³any na stanowisko kierownika tego oddzia³u. Powierzone zosta³y mu
równie¿ sprawy obronnoœci i kancelaria tajna. Wchodzi³ w sk³ad komisji
dzia³aj¹cych przy Archiwum Pañstwowym w Opolu, w tym Komisji Metodycznej i Komisji Zakupu Archiwaliów. Przez pewien czas by³ przewodnicz¹cym
Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. Jego zainteresowania skupia³y siê
wokó³ spraw nadzoru archiwalnego, które jak siê póŸniej okaza³o by³y jego
domen¹. W roku 2000 z Oddzia³u II wydzielony zosta³ Oddzia³ IV — nadzoru
archiwalnego — Pawe³ Skawiñski zosta³ kierownikiem tego¿ oddzia³u.
Dzia³alnoœæ jak¹ podejmowa³ na przedpolu archiwalnym szybko przynosi³a
dobre owoce, co dawa³o siê odczuæ podczas kontroli archiwów zak³adowych,
które wczeœniej kontrolowa³ Pawe³ Skawiñski. Nie ogranicza³ siê jedynie do
czynnoœci kontroluj¹cych, ale czêsto udziela³ konsultacji i wskazówek osobom
odpowiedzialnym za archiwa zak³adowe. Jego specjalnoœci¹ by³o organizowanie i prowadzenie kursów kancelaryjno-archiwalnych dla archiwistów zak³adowych w ramach Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Zarówno jego
podw³adni, jak i kole¿anki oraz koledzy z innych oddzia³ów niejednokrotnie
korzystali z jego szerokiej wiedzy i doœwiadczenia w zakresie prowadzenia kancelarii. W roku 2005 zosta³ Zastêpc¹ Dyrektora Archiwum Pañstwowego
w Opolu55. Swoj¹ otwartoœci¹ i ¿yczliwoœci¹ zjednywa³ sobie ludzi. Zawsze
mo¿na by³o na niego liczyæ. Oprócz spraw archiwalnych, w centrum jego
52 APO, akta osobowe Paw³a Skawiñskiego, bp.
53 Ibidem, bp.
54 Ibidem, bp.
55 Ibidem, bp.
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zainteresowañ znajdowa³y siê nauki pomocnicze historii — zw³aszcza heraldyka, genealogia i sfragistyka. By³ autorem kilku referatów o tej w³aœnie tematyce. Przez dwa ostatnie lata swojego ¿ycia prowadzi³ równie¿ zajêcia dla studentów historii Uniwersytetu Opolskiego, w ramach przedmiotu Metodyka
archiwalna. Zmar³ dnia 4 czerwca 2010 roku. W ostatniej drodze, oprócz rodziny towarzyszy³o mu grono kole¿anek i kolegów oraz archiwistów zak³adowych. Jego odejœcie pozostawi³o w ¿alu zw³aszcza tych, którzy wspó³pracowali
z nim na co dzieñ.

Stefan Spychalski — urodzi³ siê 5 czerwca 1910
roku w Opolu jako syn Stanis³awa Spychalskiego —
wiceprezesa Zwi¹zku Polaków w Niemczech (Dzielnica I — Œl¹sk Opolski), wspó³za³o¿yciela i dyrektora Banku Ludowego w Opolu. Matk¹ jego by³a
W³adys³awa z domu Klerykowska. Po ukoñczeniu
siódmego roku ¿ycia Stefan Spychalski uczêszcza³
do szko³y powszechnej w Opolu. Nastêpnie by³
uczniem gimnazjum mêskiego w Opolu. W okresie
od 1927 do 1929 roku uczy³ siê w gimnazjum humanistycznym w Katowicach. Po uzyskaniu egzaminu
dojrza³oœci rozpocz¹³ studia prawno-ekonomiczne
na Uniwersytecie Poznañskim, na którym studiowa³
do 1932 roku. W tym¿e roku przeniós³ siê na Uniwersytet Jagielloñski, gdzie rozpocz¹³ studia na Wydziale Filozoficznym. W
roku 1939 uzyska³ tam dyplom magistra filologii germañskiej oraz magistra
historii. Po wybuchu II wojny œwiatowej pracowa³ w kancelarii parafialnej
w Nowym Bytomiu. W latach 1942-1944 zatrudniony by³ jako biuralista
w hucie „Florian” w Œwiêtoch³owicach56. Jako obywatel Niemiec, pod koniec
wojny zosta³ powo³any do armii niemieckiej. W kwietniu 1945 roku dosta³ siê
do niewoli amerykañskiej, z której powróci³ w listopadzie 1945 roku. Od tej
pory nie rozstawa³ siê z rodzinnym miastem. Najpierw by³ zatrudniony
w Wydziale Administracyjnym Zarz¹du Miejskiego w Opolu. Przez pewien czas
zajmowa³ stanowisko kierownika Referatu Organizacyjno-Administracyjnego.
Nastêpnie by³ pracownikiem Okrêgowego Urzêdu Likwidacyjnego w Opolu.
Kolejnym miejscem pracy Stefana Spychalskiego by³ Narodowy Bank Polski
Oddzia³ Wojewódzki w Opolu57. W koñcu znalaz³ zatrudnienie w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym. Jak siê póŸniej okaza³o, by³o to najbardziej odpowiednie miejsce dla historyka, rodowitego Opolanina, znaj¹cego przy tym
56 APO, AZ, sygn. 26/186, bp.
57 Ibidem, bp.
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doskonale jêzyk niemiecki. Pocz¹tkowo pracowa³ w charakterze asystenta.
W 1966 roku awansowa³ na stanowisko kierownika najpierw Oddzia³u I,
nastêpnie pracowni naukowej i biblioteki Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego. W 1969 roku zrezygnowa³ z funkcji kierownika i na w³asn¹ proœbê
zosta³ przeniesiony do pracy w Oddziale I. Oprócz sumiennego wykonywania
powierzonych mu obowi¹zków, aktywnie dzia³a³ w Radzie Zak³adowej
Zwi¹zków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Pe³ni³ w niej funkcjê
sekretarza i przewodnicz¹cego. Nale¿a³ równie¿ do NSZZ „Solidarnoœæ” przy
Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu. By³ cz³onkiem Instytutu
Œl¹skiego w Opolu, Opolskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk i Polskiego Towarzystwa Historycznego58. Za zas³ugi w pracy zawodowej i spo³ecznej zosta³
odznaczony „Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, a tak¿e uhonorowany odznakami „Zas³u¿onemu OpolszczyŸnie”, „Za Zas³ugi dla Miasta Opola”, „Za zas³ugi dla archiwistyki” oraz medalem „Rod³a”59. Po 27 latach pracy
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu przeszed³ na emeryturê. Nie
rozsta³ siê jednak z placówk¹, w której nada³ by³ zatrudniony na pó³ etatu.
Dziêki bardzo dobrej znajomoœci jêzyków: niemieckiego i ³aciñskiego wyspecjalizowa³ siê w odczytywaniu dokumentów pergaminowych i papierowych
oraz sporz¹dzi³ do nich regesty. Pozostawi³ po sobie wiele wartoœciowych referatów, napisanych na podstawie niemieckojêzycznych materia³ów archiwalnych. Prezentowa³ je na zebraniach naukowych. Wiele z nich zosta³o opublikowanych. Wszelkie prace porz¹dkowe by³y wykonywane przez Stefana
Spychalskiego z ogromn¹ starannoœci¹. Mo¿na przekonaæ siê o tym, siêgaj¹c
do sporz¹dzonych przez niego inwentarzy. W jego charakterystyce osobowej,
zachowanej w aktach, podkreœlano niezwyk³¹ dok³adnoœæ w wykonywanych
pracach oraz zas³ugi w pracy nad zabezpieczaniem i gromadzeniem materia³ów archiwalnych. Zmar³ dnia 23 marca 1986 roku. Wspominany przez
wspó³pracowników jako niespotykanie prawy cz³owiek i sumienny pracownik.

58 Ibidem, bp.
59 S. Czech, Stefan Spychalski, „Kwartalnik Opolski” 1987, nr 23, s. 102.
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Wojciech WoŸniak — urodzony 2 maja 1975
roku w Sochaczewie jako syn Jerzego i Krystyny
z domu Czmochowskiej60. Jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego, na którym ukoñczy³ studia
na kierunku Politologia i Nauki Spo³eczne oraz
Administracja Publiczna. W 1999 roku zosta³ zatrudniony w Archiwum Pañstwowym w Opolu. Pocz¹tkowo na stanowisku archiwisty w Oddziale II, w którym zajmowa³ siê opracowaniem materia³ów
archiwalnych wytworzonych po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych w 1945 roku. Jest autorem miêdzy innymi opracowania akt
wytworzonych przez jednostki organizacyjne administracji ogólnej szczebla
wojewódzkiego, akt wyborczych i partyjnych. Od 2004 roku kierowa³
Oddzia³em II. By³ te¿ cz³onkiem Komisji Metodycznej i sekretarzem Komisji
Archiwalnej Oceny Dokumentacji. W 2004 roku uzyska³ stopieñ doktora nauk
humanistycznych w zakresie historii. W kwietniu 2009 roku odszed³ z Archiwum Pañstwowego w Opolu i zosta³ zatrudniony w Narodowym Archiwum
Cyfrowym w Warszawie, w którym obj¹³ funkcjê zastêpcy dyrektora, nastêpnie
od kwietnia 2012 roku pe³ni³ obowi¹zki dyrektora. Od 2008 roku uczestniczy
w pracach nad Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej (ZoSIA). W
latach 2008–2009 nale¿a³ do zespo³u „Informatyka i Archiwa” przy Naczelnym
Dyrektorze Archiwów Pañstwowych. W 2010 roku by³ cz³onkiem Zespo³u przy
Naczelnym Dyrektorze Archiwów Pañstwowych ds. Monitorowania Pilota¿owego Wdro¿enia Systemów Elektronicznego Zarz¹dzania Dokumentacj¹ w Podlaskim Urzêdzie Wojewódzkim w Bia³ymstoku i Podkarpackim Urzêdzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Obecnie zasiada w Radzie ds. Informatyzacji
i Digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Pañstwowych. Jest
wspó³autorem t³umaczenia standardu Encoded Archival Description —
„EAD_PL. Miêdzynarodowy standard zapisu informacji o zasobie archiwalnym”
(2009) oraz opracowania „Narodowe Archiwum Cyfrowe. Wizja, projekt,
ludzie” (2010), a tak¿e autorem publikacji w periodykach historycznych i archiwalnych61. Od 2009 roku wspó³pracuje z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie
w Instytucie Historycznym prowadzi zajêcia z przedmiotu Elektroniczne
Zarz¹dzanie Dokumentacj¹62. Od paŸdziernika 2012 roku piastuje stanowisko
dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego w Warszawie.

60 APO, akta osobowe Wojciecha WoŸniaka (kopia), bp.
61 http://www.nac.gov.pl/kierownictwo
62 http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciech_Wo%C5%BAniak_(politolog)(dostêp 27.06.2013 r.)
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Kazimierz Zalewski — urodzi³ siê 13 kwietnia
1923 roku w Dytiatynie, w województwie stanis³awowskim jako syn Miko³aja i Stanis³awy
z domu Podbielskiej63. Szko³ê podstawow¹ ukoñczy³ w 1937 roku, a nastêpnie pracowa³ w gospodarstwie rolnym rodziców. W czasie II wojny œwiatowej
mieszka³ razem z rodzicami w Stanis³awowie, gdzie
pracowa³ jako robotnik na lotnisku i kolei. We wrzeœniu 1945 wraz z rodzicami przyjecha³ na Ziemie
Zachodnie i osiedli³ siê w miejscowoœci Skokowa
w powiecie trzebnickim. Gimnazjum dla pracuj¹cych ukoñczy³ we Wroc³awiu. Nastêpnie rozpocz¹³ studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wroc³awskiego. Pracê magistersk¹ obroni³ w 1967 roku.
W czasie studiów nale¿a³ do Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Po ukoñczeniu studiów I-go stopnia, zosta³ skierowany przez Komisjê Przydzia³u Pracy przy Uniwersytecie Wroc³awskim do pracy w charakterze nauczyciela historii w Liceum
Pedagogicznym dla Wychowawczyñ Przedszkoli w Obornikach Œl¹skich.
Na pocz¹tku 1960 roku zosta³ zatrudniony w Powiatowym Archiwum Pañstwowym w Nysie, na stanowisku m³odszego archiwisty z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji kierownika64. Rok póŸniej awansowa³ na stanowisko archiwisty. Po kilku latach zosta³ powo³any na stanowisko asystenta
naukowo-badawczego w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu,
z którego zrezygnowa³ — otrzyma³ jednak stanowisko asystenta archiwalnego.
W latach 1966/1967 ukoñczy³ Roczne Studium Uaktualnienia Wiedzy w zakresie prawa pañstwowego, administracyjnego, historii pañstwa i prawa polskiego zorganizowanego w Archiwum Pañstwowym Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego w Krakowie. W zwi¹zku z reorganizacj¹ sieci pañstwowej
s³u¿by archiwalnej Pan Kazimierz Zalewski zosta³ przeniesiony do pracy
w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym i awansowa³ na stanowisko kustosza.
Jednoczeœnie powierzono mu stanowisko kierownika Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego Oddzia³ w Nysie. W tym czasie opracowa³ wiele zespo³ów
przechowywanych w zasobie Oddzia³u w Nysie. Jest te¿ autorem referatów,
g³ównie o tematyce historycznej. Z pocz¹tkiem 1989 roku przeszed³ na emeryturê, pracuj¹c nadal w niepe³nym wymiarze czasu pracy w Oddziale w Nysie,
do koñca listopada 1989 roku. Zmar³ dnia 4 lipca 2001 roku. Zosta³ pochowany
w Nysie. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadzi³a Pana Kazimierza
Zalewskiego rzesza mieszkañców Nysy, która do tej pory wspomina go jako
63 APO, AZ, sygn. 26/228, bp.
64 Ibidem, bp.
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szczególnie zas³u¿onego obywatela tego miasta. By³ ¿onaty i mia³ czworo
dzieci.
Kazimierz Zalewski zapisa³ siê w pamiêci mieszkañców Nysy jako spo³ecznik. Nale¿a³ do Stronnictwa Demokratycznego, w którym pe³ni³ funkcjê sekretarza politycznego Miejskiego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego w Nysie.
By³ te¿ radnym Miejskiej Rady Narodowej w Nysie i cz³onkiem Komisji Mandatowej oraz Komisji Kultury65. Wchodzi³ w sk³ad Zarz¹du Towarzystwa Mi³oœników
Ziemi Nyskiej. Nale¿a³ do NSZZ „Solidarnoœæ” przy Wojewódzkim Archiwum
Pañstwowym w Opolu. Jego zas³ugi na niwie zawodowej oraz spo³ecznej zosta³y
dostrze¿one i docenione. Œwiadczy o tym d³uga lista odznaczeñ, którymi zosta³
uhonorowany. Otrzyma³ miêdzy innymi „Srebrny Krzy¿ Zas³ugi”. W 1972 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu nada³o mu odznakê „Zas³u¿ony
OpolszczyŸnie”. Rok póŸniej Minister Kultury i Sztuki Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej wyró¿ni³ Kazimierza Zalewskiego odznak¹ „Zas³u¿ony dzia³acz kultury”.
Nastêpnie otrzyma³ „Medal 30-lecia Polski Ludowej”. W 1975 roku zosta³ uhonorowany odznak¹ „Zas³u¿ony dzia³acz Ziemi Nyskiej”. W tym samym roku uchwa³¹
Rady Pañstwa zosta³ odznaczony „Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”. W roku 1976 Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Opolu
nada³ mu srebrn¹ odznakê „Zas³u¿ony Dzia³acz Stronnictwa Demokratycznego
województwa opolskiego66.

Danuta Za³ugowicz z domu Bednarska — urodzi³a siê 7 lipca 1955 roku
w Brzegu jako córka Kazimierza Bednarskiego i Stanis³awy Szewczuk67. Do
szko³y podstawowej uczêszcza³a w Dobrzyniu, a do liceum ogólnokszta³c¹cego — w Brzegu. Po zdaniu matury w 1974 roku zosta³a przyjêta do
pracy w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym Oddzia³ w Brzegu. Na pocz¹tku
przez krótki okres zatrudniona by³a na stanowisku manipulanta archiwalnego,
nastêpnie przez piêæ lat pracowa³a jako m³odszy archiwista, a od 1981 roku na
stanowisku archiwisty. Wiedzê z zakresu archiwistyki uzupe³ni³a na kursie
archiwalnym zorganizowanym przez Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe
w Opolu. Powierzone prace wykonywa³a z ogromn¹ starannoœci¹. W okresie
zatrudnienia w Archiwum Pañstwowym zinwentaryzowa³a, opracowa³a i przedstawi³a do zatwierdzenia przez Komisjê Metodyczn¹ wiêkszoœæ zespo³ów akt
wytworzonych w okresie Polski Ludowej. Do zakresu jej obowi¹zków nale¿a³a
tak¿e obs³uga korzystaj¹cych w pracowni naukowej68. W 1981 roku wesz³a
w poczet cz³onków NZSS „Solidarnoœæ” przy Wojewódzkim Archiwum
65 Ibidem, bp.
66 Ibidem, bp.
67 APO, AZ, sygn. 26/230, bp.
68 Ibidem, bp.
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Pañstwowym w Opolu. Z pracy w Archiwum odesz³a w 1998 roku, z chwil¹
likwidacji Oddzia³u w Brzegu.

Opracowanie sylwetek archiwistów, którzy nadal zatrudnieni s¹ w naszej
instytucji, pozostawiam swoim nastêpcom. Maj¹c nadziejê, ¿e za kilkadziesi¹t
lat, przy okazji obchodów kolejnej okr¹g³ej rocznicy powstania Archiwum
Pañstwowego w Opolu, zechc¹ podj¹æ trud, aby zaprezentowaæ sylwetki swoich poprzedników.
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Barbara Sypko
Profiles of Opole archivists during 1951-2013.
The selected biographical entries of those present and the deceased.
The sixtieth anniversary of The Opole State Archive, celebrated this year,
is a perfect occasion to present the profiles of Opole archivists. The article presents the employees of the State Archive in Opole, the biographical entries of
Opole State Archive directors, deceased archivists, retired workers and archivists who devoted part of their working life to the state archival service. The
article’s final sections presents the list of archivists employed by the State
Archive in Opole.
This article was written mainly on the basis of personal files stored in the
record center of the State Archive in Opole and the archival materials gathered
from the Provincial Committee of The Polish United Workers’ Party.

Aleksandra Starczewska-Wojnar

Archiwalia wytworzone do 1945 r. w AP w Opolu.
Z dziejów gromadzenia i opracowania zasobu

Podstawowym zadaniem pañstwowej s³u¿by archiwalnej w pierwszych
latach po drugiej wojnie œwiatowej by³o zabezpieczenie przed zniszczeniem
zasobów archiwalnych, które przetrwa³y okres wojny. Dzia³ania wojenne znacznie uszczupli³y iloœæ materia³ów archiwalnych i spowodowa³y ich rozproszenie
niemal po ca³ym kraju, a tak¿e poza jego granice. W styczniu 1945 roku
w³adze niemieckie translokowa³y zasób archiwów miejskich z G³ubczyc, Grodkowa i Nysy na terytorium Czechos³owacji1. Jak wynika z pierwszych raportów
powojennych, czêœæ materia³ów archiwalnych z Opolszczyzny i Kluczborka
zosta³a wywieziona podczas drugiej wojny œwiatowej tak¿e do Archiwum Dolnych £u¿yc w Niemczech2.
Akcja zabezpieczaj¹ca ocala³e archiwalia zosta³a wsparta normatywami
wydanymi przez administracjê pañstwow¹3. W dekrecie z 1 marca 1946 roku
— o rejestracji i zakazie wywozu dzie³ sztuki plastycznej oraz przedmiotów
o wartoœci artystycznej, historycznej lub kulturalnej wymieniono archiwalia
jako podlegaj¹ce rejestracji i zakazie ich wywozu poza granice pañstwa polskiego4. W okólniku Ministerstwa Ziem Odzyskanych z dnia 18 maja 1946 roku
napisano: „Archiwa wszystkich kategorii ponios³y na Ziemiach Odzyskanych
olbrzymie straty (...). Dlatego te¿ ocala³e archiwalia s¹ tym cenniejsze i musz¹
byæ poddane starannej i skutecznej opiece. Trzeba pamiêtaæ, ¿e akta maj¹ nie
tylko znaczenie naukowe, lecz i polityczne, gdy¿ zawieraj¹ niezliczone dowody polskoœci tych ziem, si³¹ i gwa³tem germanizowanych przez pañstwo niemieckie. Obowi¹zkiem wiêc pañstwowym i narodowym jest ochrona akt przed
1 K. Zalewski, Kszta³towanie zasobu aktowego Archiwum Pañstwowego w Nysie w latach 1954–1980,

mps, s. 4 – Archiwum Pañstwowe w Opolu [dalej APO], nr zespo³u 1373: Archiwum Pañstwowe w Opolu
Oddzia³ w Brzegu [dalej APOB], sygn. 155, bp.
2 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 135, bp.
3 S. Czech, Kszta³towanie siê zasobu archiwalnego opolskich archiwów pañstwowych w latach 1953–1980,
mps, s. 3 – APOB, sygn. 155, bp.
4 Dz. U. z 1946 r. Nr 14, poz. 99.
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zniszczeniem, wykonywana przez wszystkich, komu bliska jest sprawa ponownego utwierdzenia polskoœci tych ziem”5. Uchwa³a Rady Ministrów z dnia 10
kwietnia 1947 roku upowa¿nia³a pañstwow¹ s³u¿bê archiwaln¹ do przejmowania archiwów i akt poniemieckich na Ziemiach Odzyskanych6.
Na Œl¹sku pierwsze archiwa powsta³y we Wroc³awiu i w Katowicach. Obie
placówki rozpoczê³y intensywn¹ akcjê w zakresie poszukiwania i zabezpieczania archiwaliów. Prace te by³y utrudnione ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê
zatrudnionych pracowników. W katowickim archiwum obejmuj¹cym ca³e województwo œl¹skie pracowa³y zaledwie 3 osoby7. Wojewódzkie Archiwum
Pañstwowe w Katowicach objê³o swoim zasiêgiem œrodkowo-po³udniow¹
czêœæ Opolszczyzny. Czêœæ pó³nocna nale¿a³a do zakresu dzia³ania Wojewódzkiego Archiwum we Wroc³awiu8. Do 1953 roku, w którym utworzono Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Opolu, archiwum w Katowicach przyjê³o do
swoich magazynów z Opolszczyzny oko³o 100 zespo³ów, a archiwum we
Wroc³awiu ponad 30 zespo³ów. Oprócz akt przejêtych do w³asnych magazynów, archiwa te zabezpieczy³y na miejscu szereg zespo³ów, przekazuj¹c je pod
opiekê w³adz terenowych i dyrekcji nowo powsta³ych przedsiêbiorstw i instytucji9. W 1947 roku otoczono opiek¹ akta Rejencji Opolskiej (Regierung Oppeln)
znajduj¹ce siê w piwnicach gmachu Starostwa Powiatowego w Opolu. Akta
wa¿¹ce 56 ton zosta³y przewiezione w piêciu wagonach kolejowych do Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu10.
Kolejne kroki poczyni³ Starosta Opolski w 1948 roku na polecenie wojewody œl¹sko-d¹browskiego. Rozpocz¹³ on czynnoœci nadzorcze w zakresie
zabezpieczenia poniemieckich materia³ów archiwalnych, rozsy³aj¹c zapytanie
o akta do Zarz¹dów Gmin. Uzyska³ informacjê zarówno o przechowywanych
aktach miejskich, gminnych oraz aktach stanu cywilnego, jak i o materia³ach,
które uleg³y zniszczeniu. Tak wiêc, na przyk³ad cenne politycznie materia³y
z gminy Kup wydobyte z ziemi w ¿elaznych „kudach” zosta³y spalone przez
ówczesnego so³tysa, który po tym zdarzeniu wyjecha³ w niewiadomym
kierunku11.
W 1949 roku rozpoczêto rewindykacjê materia³ów archiwalnych wywiezionych przez Niemców do Czechos³owacji12.
5 Dziennik Urzêdowy Ministerstwa Ziem Odzyskanych z 1946 r. Nr 5, poz. 64. Okólnik nr 50.
6 M. P. z 1947 r. Nr 69, poz. 466.
7 S. Czech, op. cit., s. 4a.
8 M. Bieliñska, Rozwój sieci archiwalnej w Polsce Ludowej w latach 1944–1953, „Archeion”, Warszawa

1955, Tom XXIV, s. 8.; A. Rybarski, Dzia³alnoœæ archiwów pañstwowych w latach 1945–1947, „Archeion” 1948,
Tom XVIII, s. 235–239.
9 K. Zalewski,op. cit., s. 5.
10 APO, nr zespo³u 178: Starostwo Powiatowe w Opolu, sygn. 51, s. 30.
11 Ibidem, s. 90.
12 K. Zalewski, op. cit., s. 24.
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Nastêpnym elementem rozwoju sieci archiwalnej by³o utworzenie
w 1950 roku czterech oddzia³ów powiatowych Wojewódzkich Archiwów
Pañstwowych w Katowicach i we Wroc³awiu, przemianowanych póŸniej na
Powiatowe Archiwa Pañstwowe w Brzegu, Opolu, Raciborzu i Niemodlinie
(archiwum w Niemodlinie dzia³a³o do 1952 roku)13.
Dnia 30 lipca 1951 roku w siedzibie Archiwum Miejskiego w Opolu, utworzonego 1 stycznia 1948 roku, przedstawiciele Prezydium Miejskiej Rady Narodowej przekazali Archiwum Miejskie w Opolu pod pieczê Micha³a Antonowa
— dyrektora Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Katowicach oraz
Stefana Oswalda Popio³ka — kierownika Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Opolu14. Przejêto Akta miasta Opola oraz bogaty ksiêgozbiór z dziedziny
historii powszechnej, historii Œl¹ska, etnografii i literatury œl¹skiej15. Wówczas
w zasobie Powiatowego Archiwum Pañstwowego znalaz³o siê ju¿ 114
zespo³ów archiwalnych stanowi¹cych 315 mb. akt16.
W 1951 roku Pan Stanis³aw Szymczyna — kierownik Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Brzegu podlegaj¹cego pod zwierzchnictwo Archiwum we
Wroc³awiu przej¹³ pierwsze archiwalia z Muzeum w Brzegu. Jednoczeœnie asystent Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu — Pani mgr Janina Tokarska przejê³a
archiwalia z Muzeum w Nysie17. W 1951 roku Okrêgowy Zwi¹zek Cechów w Prudniku przekaza³ do archiwum w Opolu 278 j.a. akt cechowych18. W miêdzyczasie
na przedpolu archiwalnym odbywa³y siê pierwsze brakowania akt. Kieruj¹c siê
brakiem przydatnoœci akt dla polskiej instytucji, w S¹dzie Powiatowym w Kluczborku i Opolu przeprowadzano brakowania poniemieckich akt s¹dowych19.
W 1952 roku przyjêto akta Starostwa Powiatowego (Landratsamt Grottkau) i Wydzia³u Powiatowego w Grodkowie (Kreisaschuss Grottkau) z Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Grodkowie. Z Prezydium Powiatowej Rady
w Oleœnie przejêto natomiast akta Starostwa Powiatowego w Oleœnie (Landratsamt Rosenberg)20. Do zasobu pozyskano tak¿e archiwalia by³ego archiwum
miejskiego miasta Nysy mieszcz¹ce siê w 123 skrzyniach pe³nych pakietów,
worków, tek i rulonów. Zabiegano równie¿ o przywóz do archiwum akt miasta
Leœnicy przechowywanych na strychu budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leœnicy21.
13 Dz. Urz. Ministerstwa Oœwiaty z 1950 r. Nr 19, poz. 243.
14 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 841, bp.
15 Ibidem, sygn. 828, bp.
16 S. Czech, op. cit., s. 5.
17 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 147, bp.
18 Ibidem, sygn. 828, bp.
19 Ibidem, sygn. 830, bp.
20 Ibidem, sygn. 837, bp.
21 Ibidem, sygn. 836, bp.
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W zwi¹zku z powstaniem województwa opolskiego, na mocy Zarz¹dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1953 roku, dotychczasowe Powiatowe Archiwum Pañstwowe przekszta³cono w Wojewódzkie Archiwum
Pañstwowe w Opolu. Organizacyjnie podporz¹dkowano mu Powiatowe Archiwa Pañstwowe w Brzegu i Raciborzu. Rok póŸniej powo³ano dwa dalsze
archiwa powiatowe w Nysie i Kluczborku22. Po powstaniu w 1953 roku Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu, stopniowo s¹siednie Wojewódzkie Archiwa Pañstwowe we Wroc³awiu i w Katowicach przekazywa³y archiwalia,
zwiezione poprzednio z terytorium województwa opolskiego. Do Opola przekazano wszystkie materia³y przejête wczeœniej przez archiwum katowickie.
Przyjêto akta miast, starostw, s¹dów, akta maj¹tkowe, ksiêgi parafialne, akta
szkó³ i gmin23. Z kolei, z powodu braku pomieszczeñ w Opolu, wroc³awskie
archiwum zatrzyma³o w swoim zasobie wiêksze zespo³y: akta by³ej Rejencji
Opolskiej (Regierung Oppeln), akta by³ego Naczelnego Prezydium Prowincji Górnoœl¹skiej w Opolu (Oberpräsidium der Provinz Oberschlesien Oppeln), akta i dokumenty ksiêstwa opolsko-raciborskiego, ksiêstwa nysko-grodkowskiego
i brzeskiego oraz sekularyzowanych klasztorów z Górnego Œl¹ska24. Tylko
w roku 1953 z Katowic przejêto 150 mb. akt i 2000 planów, a z Wroc³awia 340
mb. akt. Przewóz akt prowadzony by³ samochodem ciê¿arowym wypo¿yczonym z Naczelnej Dyrekcji i trwa³ 11 dni. Przy okazji samochód wykorzystano
do przewozu akt z terenu: Krapkowic, Leœnicy i Nysy. Akta s¹dowe starostw
powiatowych i pozosta³e mniejsze zespo³y z Wroc³awia mia³y byæ przekazane
do Opola w roku 1954. Jednoczeœnie, dla umo¿liwienia opracowania zespo³u
Rejencji Opolskiej, zdecydowano o przewiezieniu czêœci zespo³u zdeponowanego w Opolu i Katowicach do Wroc³awia25.
Rozpoczynaj¹cy urzêdowanie Dyrektor Popio³ek poszukiwa³ materia³ów
archiwalnych, wysy³aj¹c zapytania do urzêdów. W ten sposób uzyska³ informacjê o aktach by³ego Zarz¹du Miejskiego w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kluczborku oraz miedzianej tubie z dokumentem z 1846 roku
odnalezionym w spalonym ratuszu w Strzelcach Opolskich26. Akta magistratu
krapkowickiego przywieziono do archiwum w 1953 roku z Miejskiej Rady Narodowej w Krapkowicach oraz z piwnic starej szko³y krapkowickiej27. Z Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Nowej Wsi Królewskiej otrzymano 504 kg
22 W takim kszta³cie sieæ archiwalna w województwie opolskim utrzyma³a siê przez 22 lata, tj.

do kwietnia 1976 roku. Wtedy te¿ zlikwidowano Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Kluczborku,
a Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Raciborzu podporz¹dkowano Wojewódzkiemu Archiwum
Pañstwowemu w Katowicach, K. Zalewski, op. cit., s. 7.
23 APO, nr zespo³u 350: sygn. 447, bp.
24 Ibidem, sygn. 145, bp.
25 Ibidem, sygn. 447, bp.
26 Ibidem, sygn. 137, bp.
27 Ibidem, sygn. 165 bp., sygn. 164, bp.
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akt. Dostarczanie akt z terenu do archiwum by³o o tyle utrudnione, ¿e finansowane by³o w po³owie przez archiwum. Na takich warunkach uzgadniano przyjêcie akt z Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Grodkowie28. Dokumenty
z Paczkowa zosta³y zabezpieczone w kasie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Paczkowie29. G³ucho³askie Zak³ady Papiernicze przekaza³y 3 skrzynie akt
stanowi¹ce 2,5 mb. Fabryki Papieru w G³ucho³azach (Papierfabrik Ziegenhals Glogner-Mestner).
Od 1952 roku czyniono starania o odzyskanie akt podworskich. W 1954
roku wystosowano kolejne pismo do Okrêgowego Zarz¹du Gospodarstw
Rolnych w Opolu z roszczeniem wobec akt z WieŸbla oraz akt hrabiego
Matuschki. W listopadzie 1954 roku zdeterminowani pracownicy archiwum,
wobec braku odzewu ze strony Zarz¹du we Fr¹czkowie odpowiedzialnego
za przekazanie akt, udali siê do Biechowa, gdzie spodziewali siê odnaleŸæ
akta. Te jednak zosta³y w miêdzyczasie zniszczone30.
Monitowano tak¿e o odzyskanie akt przejêtych bez podstawy prawnej
przez Bibliotekê Pedagogiczn¹ w Opolu. Ostatecznie 64 dokumenty, które
biblioteka przejê³a od Ni¿szego Seminarium Duchownego w Nysie trafi³y do
archiwum w 1954 roku31.
Kolejn¹ grupê przyjmowanych akt stanowi³y materia³y banków. Akta Kasy
Powiatowej w Kluczborku (Kreissparkasse Kreuzburg) przejêto z Banku Rolnego
Oddzia³u Rejonowego w Kluczborku w 1954 roku. Z gminnej Kasy Spó³dzielczej w Opolu przekazano 20 j.inw. akt Banków Ludowych województwa opolskiego oraz akt adwokata Kwoczka. W 1954 roku do zasobu do³¹czono akta
by³ej kasy oszczêdnoœciowej w G³ubczycach. Depozyt ten — stanowi¹cy mienie rewindykowane z Czechos³owacji, obejmowa³ 3 skrzynie o wadze 35 kg
obite blach¹ i zosta³ przekazany za poœrednictwem Departamentu Emisyjnego
Narodowego Banku Polskiego w Warszawie. Akta Banku Drezdeñskiego filia
w Opolu w iloœci 0,8 mb przekaza³ w 1955 roku Bank Inwestycyjny. Narodowy
Bank Polski Oddzia³ Wojewódzki w Opolu poinformowa³ dyrektora archiwum
o archiwaliach znajduj¹cych siê w skarbcu budynku przejêtego po Banku Rolnym32. W 1957 roku ten¿e oddzia³ przekaza³ 10 niemieckich map33. W 1965
roku Narodowy Bank Polski Oddzia³ w Strzelcach Opolskich zaproponowa³
oddanie 213 teczek Kasy Powiatowej i Miejskiej w Strzelcach Opolskich (Kreis
und Stadtsparkasse Gross Strehlitz). Akta te jednak nie przedstawia³y wartoœci

28 Ibidem, sygn. 447, bp.
29 Ibidem, sygn. 137, bp.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ibidem, sygn. 138, bp.
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naukowo-badawczej i nie zosta³y przyjête do zbiorów archiwalnych. Dalsze ich
losy s¹ nieznane34.
W 1954 roku rozpoczêto akcje przyjmowania wtóropisów akt stanu cywilnego z s¹dów województwa opolskiego. Wraz z nimi do archiwów trafia³y te¿
akta s¹dowe. Dzia³aniami objêto wtóropisy akt do 1880 roku. S¹d Powiatowy
w Strzelcach Opolskich wraz z aktami metrykalnymi przekaza³ równie¿ akta
notarialne od 1817 roku, a S¹d Powiatowy w KoŸlu akta testamentowe. S¹d
Powiatowy w Kluczborku w 1955 roku przekaza³ ponad 6 tysiêcy j. inw. obejmuj¹cych zarówno akta s¹du obwodowego (1850–1941), jak i akta prokuratorskie z lat 1900–194435.
W 1954 roku Referat do spraw wyznañ Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Opolu przekaza³ 7 mb. akt nieuporz¹dkowanych proweniencji
koœcielnej36. Ksiêgi koœcielne z Osieka Grodkowskiego i ¯elaznej trafi³y z Gminnej Rady Narodowej w Kopicach w 1957 roku37. Prezydia Gminnej Rady Narodowej w Groszowicach i Czarnow¹sach przekaza³y akta Gminy Groszowice
(Gemende Groschowitz) i urzêdu obwodowego (Amtsbezirk Czarnowanz).
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Niemodlinie wyda³o odnalezione mapy
z terenu powiatu oraz akta dotycz¹ce miasta Niemodlina i hrabiego
Praschmy38.
W wyniku akcji porz¹dkowania zasobów poszczególnych Wojewódzkich
Archiwów Pañstwowych przesy³ano pomiêdzy archiwami materia³y w ramach
scalania miêdzyzespo³owego. W toku tego postêpowania do Opola trafi³y
materia³y S¹du Krajowego w Nysie (Landgericht Neisse) przys³ane w 1953 roku
ze Szczecina39.
Akta cechu rzeŸników z ¯agania bêd¹ce w posiadaniu archiwum opolskiego polecono zatrzymaæ w zasobie do czasu utworzenia Wojewódzkiego
Archiwum Pañstwowego w Zielonej Górze40. W 1954 roku przekazano natomiast 2 j.a. zespo³u Starostwa Powiatowego w O³awie (Landratsamt Ohlau)
do Archiwum we Wroc³awiu41. W 1954 roku Archiwum Pañstwowe w Katowicach przekaza³o akta cechu bia³oskórników w Raciborzu (Weissgerber-Innung

34 Ibidem, sygn. 139, bp.
35 Ibidem, sygn. 137, bp.
36 Ibidem.
37 Ibidem, sygn. 138, bp.
38 Ibidem, sygn. 137, bp.
39 Ibidem, sygn. 144, bp.
40 Ksiêga cechu rzeŸników w ¯aganiu nigdy nie zosta³a przekazana do zielonogórskiego archiwum .

Nadal przechowywana jest w zbiorach Archiwum Pañstwowego w Opolu. O jej przekazaniu do Zielonej Góry
ma zdecydowaæ Zespó³ ds. rozmieszczenia zasobu archiwów pañstwowych powo³any przez Naczelnego
Dyrektora Archiwów Pañstwowych.
41 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 137 bp.
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Ratibor)42, akta dotycz¹ce rodziny Strachwitz, dokumenty papierowe miasta
Niemodlina oraz ksiêgi parafii Wierzbnik i parafii ewangelickiej w Niemodlinie43. Z Bydgoszczy do Opola trafi³y cztery ksiêgi urzêdu budowlanego w Kluczborku. Do Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Krakowie oddano zaœ
wiœlickie ksiêgi miejskie44. W 1955 roku Akta rodziny Raabe oraz akta Zwi¹zku
Niemieckiego Wschodu (Bund Deutscher Osten Untergruppe Oberschlesien)45
przys³ano z Wroc³awia, a opolskie dokumenty cechowe z Muzeum Górnoœl¹skiego w Bytomiu46. Z Katowic dostarczono dokument pergaminowy Praschmów z Niemodlina z 1596 roku, a tak¿e 3 dokumenty pergaminowe
z Raciborza oraz ksiêgê testamentow¹ hrabiego Oppersdorff47.
W aktach archiwum bytomskiego oraz magistratu Bytomia odnaleziono
i przes³ano do Opola w 1956 roku materia³y archiwalne cechów rzemieœlniczych Baborowa, G³ogówka, Kluczborka, KoŸla, Krapkowic, Lipnik, Olesna, Opola, Nysy, Paczkowa, Raciborza, Strzelec i Ujazdu. Z Katowic dos³ano zaœ pieczêæ
cechu kuœnierzy w Prudniku oraz 4 ksiêgi S¹du Obwodowego w Byczynie
(Amtsgericht Pitschen). W kolejnych latach t¹ sam¹ drog¹ do opolskich zbiorów
trafi³y akta NSDAP z B³otnicy Strzeleckiej (Ortsgruppe Quellengrund)48, Starostwa
Powiatowego w Opolu i Prudniku49 i 2 ksiêgi do zbioru hrabiego Praschmy50.
Kolejn¹ czêœæ akt Archiwum hrabiego Praschmy odzyskano z Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Niemodlinie i Pañstwowego Liceum Pedagogicznego w G³ogówku51. Ostatnie akta z archiwum Praschmy odda³a Biblioteka Œl¹ska
w Katowicach w 1974 roku52.
Z Wojewódzkiej Komendy Milicji Obywatelskiej oraz Wojewódzkiego
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego przejêto w latach piêædziesi¹tych akta
starostw powiatowych (Landratsamt) w KoŸlu, Grodkowie i G³ubczycach.
Dokonano oceny warunków przechowywania w Zarz¹dach Rolnictwa map katastralnych i mo¿liwoœci ich przejêcia do archiwum. Akta te wykorzystywane by³y
jednak do bie¿¹cej pracy w zwi¹zku z czym nie mog³y zostaæ przyjête do archiwów. W 1961 roku uda³o siê przej¹æ jedynie 21 map z obrêbu Niemodlina53.

42 Ibidem, sygn. 135, bp.
43 Ibidem, sygn. 144, bp.
44 Ibidem.
45 Ibidem, sygn. 135, bp.
46 Ibidem, sygn. 137, bp.
47 Ibidem, sygn. 135, bp.
48 Ibidem, sygn. 145, bp.
49 Ibidem, sygn. 138, bp.
50 Ibidem.
51 Ibidem.
52 Ibidem, sygn. 483, bp.
53 Ibidem, sygn. 138, bp.
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1. Korespondencja z 1956 roku w sprawie rewindykacji materia³ów z zagranicy, APO, numer
zespo³u 350: APO, sygn.135, s.27
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Równolegle, Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych czyni³a starania
o rewindykacjê materia³ów z zagranicy i przys³a³a w 1959 roku akta cechu garncarzy z Paczkowa przekazane z archiwów holenderskich. Poczt¹ dostarczono 5
ksi¹g, 37 plików i 2 dokumenty pergaminowe54. W ramach wymiany miêdzynarodowej do Niemieckiej Republiki Demokratycznej przekazano Dominium
Cullm Kreis Rothenburg, a do Czechos³owacji USC Kuhelna55.
W 1959 roku z archiwum w Katowicach otrzymano akta Kolegium Szkolnego w Opolu (Provinzialschulkollegium Oppeln), a w 1962 roku Izby Przemys³owo-Handlowej (Industrie und Handelskammer Oppeln)56.
W roku 1960 rozpoczêto poszukiwania zbiorów archiwum Oppersdorfów
z G³ogówka. Na podstawie informacji opiekuna spo³ecznego in¿. Stefana Bolcewicza ustalono, ¿e zbiory Oppersdorfów w iloœci 18 tysiêcy tomów zosta³y
wywiezione przez jednostkê Armii Radzieckiej Marsza³ka ¯ukowa. Uda³o siê
jedynie potwierdziæ, ¿e w ramach rewindykacji ze Zwi¹zku Radzieckiego zbiory te nie zosta³y przekazane do archiwów polskich57.
Problemy z powierzchni¹ magazynow¹ Wojewódzkiego Archiwum
Pañstwowego w Katowicach zaowocowa³y nawi¹zaniem wieloletniej wspó³pracy z archiwum opolskim w zakresie przechowywania depozytów tego¿ archiwum. W 1957 roku do oddzia³u terenowego w Brzegu przyjêto do czasowego
przechowywania materia³y: Rejencji Katowickiej (Regierung Katowitz), Urzêdu
Budowlanego w Katowicach (Hochbauamt Kattowitz), Powiatowej Inspekcji
Budowlanej w Bytomiu (Kreisbauinspektion Beuthen), Inspekcji Budowlanej
w Pszczynie, Rybniku, Tarnowskich Górach (Kreisbauinspektion Pless Rybnik
arnowitz) oraz Zwi¹zku Niemców na Polskim Œl¹sku (Volksbund für Polnisch
Schlesien)58. W 1964 roku do archiwum opolskiego trafi³ zespó³ (NSDAP Gauleitung Oberschlesien) 48 153 j.a. — 193 mb. przekazany jako depozyt katowicki
z Archiwum w Malborku.
W roku 1960 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Prudniku przekaza³o
dokumenty oraz 10 mb. Akt miasta Prudniku. Dwa lata póŸniej akta cechowe
i akta dóbr przyjêto z Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Bydgoszczy
Oddzia³ w Toruniu. W tym samym roku Dyrekcja Okrêgu Poczty i Telekomunikacji
rozpoczê³a wywóz do Niemieckiej Republiki Demokratycznej niemieckich akt personalnych. Wywieziono akta osobowe za wyj¹tkiem akt autochtonów, których
wykaz dla archiwum mia³o sporz¹dziæ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Opolu. Rozpoczêto te¿ starania o przejêcie kronik szkolnych z Kuratorium Opol-

54 Ibidem, sygn. 136, bp.
55 Ibidem, sygn. 135, bp, sygn. 136, bp.
56 Ibidem, sygn. 145, bp.
57 Ibidem, sygn. 136, bp.
58 Ibidem, sygn. 145, bp.
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skiego Okrêgu Szkolnego59. Cenne materia³y wypo¿yczane by³y dotychczas przez
szko³y osobom prywatnym i niejednokrotnie nie wraca³y do swoich prawnych
w³aœcicieli. Po przyjêciu akt do archiwum pañstwowego mia³y byæ dostêpne do
celów naukowych, a jednoczeœnie odpowiednio zabezpieczone. W 1964 roku
pierwsze akta przyjêto ze Szko³y Podstawowej nr 5 w Opolu60.
W 1962 roku Oddzia³ Terenowy w Brzegu przyj¹³ 1500 kg akt Urzêdu
Katastralnego w Grodkowie (Katasterverwaltung Grottkau). Nieustaj¹cym problemem przy przyjmowaniu akt by³ ich transport. Tak te¿ w Brzegu w 1962 roku
przyjêto zaledwie 25% akt budowlanych. Pozosta³a czêœæ akt zaginê³a w ratuszu, gdzie oczekiwa³a na transport. Nie uda³o siê przej¹æ ca³oœci akt z S¹du
Powiatowego w Raciborzu, pomimo gotowoœci archiwum do przejêcia ich
nawet w stanie nieuporz¹dkowanym. Akta te sk³adowane w piwnicy i na strychu nara¿one by³y na wilgoæ i przesuszenie. Sukcesem zakoñczy³a siê akcja
odzyskania przez Kazimierza Zalewskiego — kierownika Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Nysie — akt miasta Paczkowa, sk³adowanych na strychu
ratusza paczkowskiego. Sprawa ta znalaz³a swój oddŸwiêk w mediach61.
Zak³ad Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Raciborzu w 1963 roku przekaza³ ksiêgê ksiêstwa opolsko-raciborskiego z lat 1545–158762. W tym samym
roku przyjêto te¿ cenne akta z okresu okupacji z Zak³adu Blachownia Œl¹ska63.
Za sugesti¹ Pañstwowego Muzeum w Oœwiêcimiu przejêto jeszcze 4 plany, na
których zaznaczono liczne obozy, które istnia³y w pobli¿u dawnych zak³adów
„Hydrierwerke”64.
W latach1964–1965 z Katowic w ramach scalania miêdzyarchiwalnego
przyjêto zespó³ Urzêdu Wodnego w Opolu (Meliorationsbauamt Oppeln),
a z Wroc³awia zespó³ Naczelnego Prezydium Prowincji Górnoœl¹skiej (Oberpräsidium der Provinz Schlesien) oraz Urzêdu do Spraw Mniejszoœci w Opolu (Minderheitsamt Oppeln)65. Z Archiwum Ministerstwa Obrony Narodowej otrzymano
sprowadzony ze Zwi¹zku Radzieckiego66 zespó³ Naczelnego Dowództwa
Wojsk Sprzymierzonych (Commandement Superieur des Forces Alliees en Haute Silesie Opole)67. Szpital Wojewódzki w Opolu przekaza³ natomiast 10 poszytów akt
by³ego niemieckiego szpitala miejskiego w Opolu68. Przyjêto równie¿ kronikê

59 Ibidem, sygn. 138, bp.
60 Ibidem, sygn. 139, bp.
61 Ibidem, sygn. 138, bp.
62 Ibidem, sygn. 139, bp.
63 Ibidem, sygn. 168, bp.
64 Ibidem, sygn. 160, bp.
65 Ibidem, sygn. 146, bp.
66 Ibidem, sygn. 703, bp.
67 Ibidem, sygn. 640, bp.
68 Ibidem, sygn. 139, bp.
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szkoln¹ z Sio³kowic Starych oraz za zgod¹ Naczelnej Dyrekcji zakupiono za
sumê 1000 z³ ksiêgê wójtowsk¹ miasta Nysy z lat 1432–147969.
W 1966 roku na polecenie Naczelnej Dyrekcji po wstêpnym uporz¹dkowaniu oddano 73 mb. zespo³u o nazwie Urz¹d Statystyczny Rzeszy (Statistisches
Reichsamt) do Niemieckiej Republiki Demokratycznej. By³y to materia³y
dotycz¹ce statystyki terytoriów niegdysiejszej NRD. Starannie wyselekcjonowano z zespo³u materia³y z terenów dzisiejszej Polski, pozostawiaj¹c je w zasobie
opolskiego archiwum70.
Wydzielone podczas porz¹dkowania akta Wiêzienia w Rawiczu (Königlischen Straf Anstalt zu Rawitsch) wys³ano do Archiwum w Poznaniu71.
W 1967 roku S¹dy Powiatowe w G³ubczycach i Raciborzu domaga³y siê przejêcia 400 mb. akt do archiwum. Brak pomieszczeñ w Powiatowym Archiwum
Pañstwowym w Raciborzu i perspektywa przejêcia budynku zak³adu poprawczego w Raciborzu dopiero w 1972 roku, kolejny raz wstrzyma³y przyjêcie archiwaliów72. W tym samym czasie archiwum w Brzegu przyjê³o przechowywane
w sk³adnicy akt S¹du Powiatowego w Brzegu 52 duplikaty ksi¹g koœcielnych
z powiatu brzeskiego i niemodliñskiego73. Z czechos³owackiego Centralnego
Archiwum Pañstwowego w Pradze w 1968 roku przyjêto ksiêgi parafii w Biskupowie, pow. Nysa z lat 1698–194574.
W 1970 roku do archiwum trafi³o prawie 70 mb. akt s¹dów obwodowych:
S¹du Obwodowego w Strzelcach Opolskich, Leœnicy, Opolu, UjeŸdzie, Krapkowicach i Paw³owiczkach75.
W 1971 roku Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych za poœrednictwem
Archiwum G³ównego Akt Dawnych przekaza³o materia³y dotycz¹ce koœcio³a
w Kopicach w powiecie grodkowskim76. Rok póŸniej przyjêto kolejne 443
ksiêgi77, z czego czêœæ w ramach scalania zasobu z Archiwum Pañstwowego
w Katowicach78.
W 1974 roku Wydzia³ Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony
Œrodowiska i Komunikacji przekaza³ ksiêgi by³ego niemieckiego Urzêdu Katastralnego (Katasterverwaltung) oraz Urzêdu Geodezyjnego (Stadtvermessungsamt)
w Opolu. Przyjêto ponadto 86 mb. akt poniemieckich z Przedsiêbiorstwa

69 Ibidem, sygn. 142, bp.
70 Ibidem, sygn. 268, bp.
71 Ibidem, sygn. 477, bp.
72 Ibidem, sygn. 280, bp.
73 APO, nr zespo³u 1373: APOB, sygn. 81, bp.
74 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 160, bp., sygn. 448, bp.
75 Ibidem, sygn. 450, bp.
76 Ibidem, sygn. 451, bp.
77 Ibidem, sygn. 248, bp.
78 Ibidem, sygn. 48, bp.
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Hydrotechnicznego Odra79. Z Wroc³awia przys³ano akta Superintendentury
w Nysie oraz niemieckich starostw powiatowych z województwa opolskiego80.
Po likwidacji Archiwum Pañstwowego w Kluczborku w 1975 roku ca³y zasób
tego¿ archiwum zosta³ przeniesiony do oddzia³u w Brzegu81. Równoczeœnie
z G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich do Opola przekazano zespó³
Wiêzienia Karnego w Raciborzu (Strafanstalt Ratibor)82, Zarz¹d Archiwów w Pradze
przekaza³ ksiêgê metrykaln¹ ewangelickiej parafii Grodziec odnalezion¹ podczas
porz¹dkowania zasobu Archiwum w Opawie83, natomiast Archiwum Pañstwowe
we Wroc³awiu przekaza³o 6 paczek akt Starostwa Powiatowego w Namys³owie
(Landratsamt Namslau)84.
W 1976 roku z archiwum w Pradze odzyskano zespó³ Akta miasta Raciborza
wywieziony na teren Czechos³owacji przez w³adze III Rzeszy przed marcem 1945
roku. W zbiorze zachowa³o siê 67 dokumentów pergaminowych, w tym dokumentów cesarskich, królewskich i biskupich85. Do zasobu trafi³y te¿ akta szko³y gminnej w Prószkowie86. Tymczasem brak powierzchni magazynowej nadal ogranicza³
dalsze mo¿liwoœci przyjmowania akt. Zdecydowano wiêc o oddaniu do Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Katowicach depozytu — zespo³u Rejencji
Katowickiej (Regierung Kattowitz) w iloœci 16 mb. akt87.
W 1978 roku rozpoczêto regularne coroczne przyjmowanie 100-letnich
akt stanu cywilnego zgodnie z Prawem o aktach stanu cywilnego88. Wtedy te¿
zakupiono akta S¹du Obwodowego w Kluczborku (Amtsgericht Kreuzburg)
i w Wo³czynie (Amtsgericht Konstadt)89. W 1979 roku Pani Eleonora Zawadzka
z Praszki przekaza³a ksiêgê protoko³ów sêdziego rozjemczego w Radawiu90.
W roku 1980 zasób wzbogaci³ siê o akta szko³y w Gogolinie i w Kórnicy91.
Ponadto na strychu koœcio³a w Jankowicach ko³o G³ubczyc odnaleziono archiwalia
parafii Wojnowice92.
W 1981 roku wobec reorganizacji sieci archiwów rozpoczêto przemieszczanie zespo³ów wed³ug przynale¿noœci terytorialnej pomiêdzy archiwami
79 Ibidem, sygn. 454, bp.
80 Ibidem, sygn. 483, bp.
81 Ibidem, sygn. 734, bp.
82 Ibidem, sygn. 455, bp.
83 Ibidem, sygn. 467, bp.
84 Ibidem, sygn. 484, bp.
85 Ibidem, sygn. 445, bp.
86 Ibidem, sygn. 252, bp., sygn. 456, bp.
87 Ibidem, sygn. 252, bp.
88 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1955 r. Nr 25, poz. 151)
89 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 470, bp.
90 Ibidem, sygn. 471, bp.
91 Ibidem, sygn. 460, bp.
92 Ibidem, sygn. 472, bp.
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w Opolu, Wroc³awiu, Katowicach i Czêstochowie. Tak na przyk³ad, tak zwane
Ortsakten mia³y trafiæ z powrotem z Brzegu do Wroc³awia93. Z Wroc³awia
przys³a³o akta zespo³u Franz Spirra w Opolu dotycz¹ce wierceñ hydrogeologicznych na terenie województwa opolskiego i czêœciowo wroc³awskiego94.
Po kolejnym monicie w Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Opolu
w 1982 roku do zbiorów archiwum zaczê³y nap³ywaæ akta szkolne ze szkó³
w Opolu, Paczkowie, Goœcicach, Kamienicy, Malinie, Nowej Wsi Królewskiej,
Groszowicach, Grabinie i Lasowicach Wielkich.
W 1988 roku zakupiono 34 dokumenty pergaminowe i 31 dokumentów
papierowych dotycz¹cych parafii rzymsko-katolickiej œw. Piotra i Paw³a
w Namys³owie95.
Ostatecznie w 199696 i 1997 roku przekazano do Archiwum w Katowicach
depozyty Zarz¹du G³ównego i Powiatowego NSDAP (Gauleitung) i (Kreisleitung
NSDAP) oraz Niemieckiego Zwi¹zku Narodowego w Polsce — Œl¹sk (Deusches
Volksbund für Polnisch Schlesien)97. Wtedy te¿ do zasobu archiwum przekazano
z Wroc³awia akta Rejencji Opolskiej. Zabiegi o ten niezwykle cenny zespó³ czyniono ju¿ od 1953 roku, a w 1967 roku starania Archiwum w Opolu o sprowadzenie zespo³u Rejencji Opolskiej z Wroc³awia zosta³y poparte przez opiniê
Komisji Rzeczoznawców do spraw miêdzyarchiwalnego scalania akt, dzia³aj¹c¹
przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych w Warszawie98.
Po oddaniu do u¿ytku nowego budynku archiwum na ulicy Gorzo³ki
w Opolu Groszowicach, a tym samym pozyskaniu od dawna brakuj¹cej
powierzchni magazynowej, zintensyfikowano przyjmowanie akt. W 1999
i 2000 roku przyjêto prawie 600 mb akt notarialnych i s¹dowych S¹du Obwodowego w KoŸlu (Amtsgericht Cosel), S¹du Obwodowego w Paw³owiczkach (Amtsgericht Gnadenfeld), S¹du Obwodowego w G³ubczycach (Amtsgericht Leobschütz),
z S¹du Rejonowego w Kêdzierzynie KoŸlu99. Z S¹du Rejonowego w Brzegu przyjêto tak¿e akta S¹dów Obwodowych w Brzegu (Amtsgericht Brieg), Lewinie Brzeskim (Amtsgericht Löwen) oraz Grodkowie (Amtsgericht Grottkau). Akta S¹du
Obwodowego w Oleœnie (Amtsgericht Rosenberg) i S¹du Obwodowego w Gorzowie (Amtsgericht Landsberg) w 2002 przyjêto z S¹du Rejonowego w Oleœnie.
Od 1997 roku przyjmowano z S¹du Rejonowego w Nysie akta S¹du Obwodowego w Prudniku (Amtsgericht Neustadt), Nysie (Amtsgericht Neisse) i G³ogówku
(Amtsgericht Oberglogau).
93 Ibidem, sygn. 490, bp.
94 Ibidem, sygn. 461, bp.
95 Ibidem, sygn. 474, bp.
96 Ibidem, sygn. 914, bp.
97 Ibidem, sygn. 956, bp.
98 Ibidem, sygn. 147, bp.
99 Ksiêga nabytków Archiwum Pañstwowego w Opolu.
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W 1999 roku Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu odda³o, zgodnie z zasad¹
przynale¿noœci terytorialnej, dokumenty akt miast, dziêki czemu ostatecznie scalono zespo³y magistratów przechowywanych w opolskim zasobie100.
W 2000 roku przedstawiciel Archiwum Federalnego Republiki Federalnej
Niemiec dr Kai von Jena przekaza³ na rêce dyrektora archiwum w Opolu 87 j.a.
akt osobowych pracowników polskich okrêgów pocztowych Górnego
Œl¹ska101. Ogromnym wydarzeniem by³o podarowanie Ksiêgi praw miejskich
G³ubczyc przez Pani¹ Barbarê Piaseck¹-Johnson w lipcu 2002 roku102. W 2013
roku mieszkanka Nogowczyc podarowa³a akta Starostwa Powiatowego
w Strzelcach Opolskich (Landratsamt Gross Strehlitz), Urzêdu Katastralnego w
Strzelcach Opolskich (Katasteramt Gross Strehlitz) oraz kronikê szkoln¹ Kielczy,
które od lat by³y w jej posiadaniu. Ten niezwyk³y dar wzbogaci³ niewielkie
Ÿród³a historyczne powiatu strzeleckiego.
Na dzisiejszy kszta³t zasobu nie wp³yn¹³ wy³¹cznie stan zachowania materia³ów po drugiej wojnie œwiatowej oraz dzia³ania s³u¿by archiwalnej w celu ich
pozyskania. Drugim równie wa¿nym czynnikiem by³o opracowanie akt i okreœlenie ich wartoœci historycznej do przechowywania. Kryteria ustalone przy brakowaniu akt zmienia³y siê i by³y niejednakowo traktowane przez ró¿ne archiwa.
W pocz¹tkowym okresie archiwa otrzymywa³y akta z poszczególnych
instytucji w stanie nieuporz¹dkowanym, czêsto niekompletnym i bez podstawowych œrodków ewidencyjnych. Akta te, niejednokrotnie nale¿¹ce do ró¿nych zespo³ów, by³y ze sob¹ przemieszane i wymaga³y du¿ego nak³adu pracy
i czasu do ich opracowania. Prace nad aktami niemieckimi ograniczano do
segregacji na zespo³y i systematyzacji akt w poszczególnych zespo³ach. Tak
posegregowane akta wi¹zano w paczki i umieszczano na rega³ach. Nie inwentaryzowano ich z uwagi na brak wolnego czasu, ale równie¿ zgodnie z wytycznymi Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych zalecaj¹cymi przede wszystkim
opracowanie zespo³ów aktowych z okresu Polski Ludowej103.
Pierwsze akta brakowano jeszcze za dzia³alnoœci Powiatowego Archiwum
w 1952 roku. Wybrakowano akta Starostwa Powiatowego i Wydzia³u Powiatowego w Grodkowie, Oleœnie i G³ubczycach. Brakowanie rozpoczynano ju¿ w siedzibach przechowuj¹cych akta urzêdów, na przyk³ad w siedzibie Powiatowego
Prezydium Rady Narodowej w Nysie oraz w urzêdzie poczty. W urzêdzie poczty
wybrakowano a¿ 20 mb. akt Dyrekcji Poczty (Oberpostdirektion)104.
Przy przyjmowaniu akt do archiwum oceniano ich wartoœæ historyczn¹.
W taki sposób wybrakowano w 1954 roku 21 mb. akt przynale¿¹cych do
100 Ibidem.
101 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 1179, bp.
102 Ksiêga nabytków Archiwum Pañstwowego w Opolu.
103 K. Zalewski, op. cit., s. 17.
104 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 838, bp.
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zespo³ów Wydzia³u Powiatowego w Oleœnie (Kreisaschuss Rosenberg) oraz 102
mb. akt miasta Krapkowitz (Magistrat Krappitz). W Powiatowym Archiwum
Pañstwowym w Raciborzu tak¹ sam¹ praktykê zastosowano wobec S¹du
Obwodowego w Raciborzu (Amtsgericht Ratibor), brakuj¹c 35,5 (byæ mo¿e 65)
mb. akt105.
Prace porz¹dkowe i inwentaryzacyjne rozpoczêto od zespo³u Akta miasta
Brzegu106. Równolegle inwentaryzowano Kamerê Ksi¹¿êc¹ (Herzogliche Kammer) oraz Gminê Nowa Wieœ Królewska (Gemeinde Bolko)107. W 1955 roku
przyst¹piono do prac nad S¹dem Obwodowym w Kluczborku (Amtsgericht Kreuzburg)108, brakuj¹c w nim 36 mb. akt109. Inwentaryzowano fragmentami czêœciowo przejête zespo³y, niestety nie opracowuj¹c ich. W latach 1956–1960
inwentaryzowano i porz¹dkowano na bie¿¹co przyjmowane drobne zespo³y110.
Wybrakowano Starostwo Powiatowe w G³ubczycach (Landratsamt Leobschütz)
— 9 mb., Starostwo Powiatowe w KoŸlu (Landratsamt Cosel) — 7 mb., Wydzia³
Powiatowy w KoŸlu (Kreisaschuss Cosel) — 2 mb., akta policyjne Brzegu (Polizeiverwaltung Brieg) — 2 mb., S¹dy Obwodowe w Paczkowie (Amtsgericht Patschkau) i Otmuchowie (Amtsgericht Ottmachau) — 41 mb., S¹d Obwodowy
w Krapkowicach (Amtsgericht Krappitz) — 30 mb.111. Akta s¹dowe brakowano,
powo³uj¹c siê na niemieckie zarz¹dzenie w sprawie brakowania akt cywilnych,
których okres przechowywania wynosi 30 lat oraz akt karnych i akt zad³u¿eñ o
okresie przechowywania 5 lat112. W roku 1959 prowadzono prace nad starostwami, aktami gmin i urzêdów obwodowych113. Rok póŸniej rozpoczêto skontrum, które mia³o stanowiæ kolejny krok w kierunku zakoñczenia prac nad
inwentarzami zespo³ów. Po korekcie pierwotnych za³o¿eñ skontrum wykonano
jeszcze prace przy melioracji zespo³ów dawniej uporz¹dkowanych i ponownie
skontrolowano inwentarze przygotowane do zatwierdzenia na komisji. Sprawdzeniu poddano inwentarze starostw powiatowych i zespo³ów gmin. Podczas
skontrum zespo³u Akta miasta Krapkowice zdecydowano jeszcze raz ten
zespó³ przebrakowaæ i wydzieliæ z niego 40 mb. makulatury114. Zajêto siê te¿
scalaniem zespo³ów s¹dowych i akt magistrackich znajduj¹cych siê w centrali

105 Ibidem, sygn. 164, bp.
106 Ibidem, sygn. 153, bp.
107 Ibidem, sygn. 31, bp.
108 Ibidem, sygn. 46, bp.
109 Ibidem, sygn. 164, bp.
110 Ibidem, sygn. 46, bp.
111 Ibidem, sygn. 164, bp.
112 Vorschriften über die Aussonderung und Vernichtung der Akten bei den Justitzbehörden,

Zarz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoœci z 31.12.1927 r.
113 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 47, bp.
114 Ibidem, sygn. 48, bp.
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oraz w oddzia³ach terenowych115. Kolejnym krokiem by³o brakowanie ca³ych
zespo³ów kas powiatowych w Oleœnie i Opolu, kas miejskich w G³ubczycach,
Nysie, Raciborzu, Grodkowie i Kluczborku, kas leœnych (Forstkasse) w Prudniku
i Prószkowie116. Z zespo³u Akta miasta Krapkowice wybrakowano 558 j.a. akt
procesowych, policyjnych, budowlanych, rachunków oraz opieki spo³ecznej,
pozostawiaj¹c 2338 j.a.117. Z Akt miasta Leœnicy usuniêto 502 j.a., a z Akt miasta Otmuchowa 290 j.a.118. W zespole magistratu prudnickiego wybrakowano
a¿ 941 j.a akt budowlanych i opieki spo³ecznej, pozostawiaj¹c zespó³ w rozmiarze 176 j.a.119. Nastêpne brakowanie w roku 1963 objê³o Zwi¹zek W³oœciañski
w Prudniku (Landesbauernschaft Neustadt) — 1 j.a., Urz¹d Obwodowy w Go³uszowicach (Amtsbezirk Kreuzendorf) — 5 j.a., Inspekcjê Rzemieœlnicz¹ w Raciborzu
(Gewerbeinspektion Ratibor) — 5 j.a., Urz¹d Finansowy w KoŸlu (Finanzamt Cosel)
— 61 j.a., Powiatowy Zwi¹zek W³oœciañski w Kluczborku (Kreisbauernschaft
Kreuzburg) — 120 j.a., Zwi¹zek Obrony Powietrznej Rzeszy w Opolu (Reichsluftschutzverbund Orstgruppe Oppeln) — 4 j.a., Konserwator Prowincji (Provinzialkonserwator) — 2 j.a., Urz¹d Pracy w Kluczborku, Prudniku, Opolu (Arbeitsamt
Kreuzburg Neustadt, Oppeln), Inspekcjê Budowlan¹ w Raciborzu (Bauinspektion
Ratibor), Urz¹d Celny w Prudniku (Zollamt Neustadt) oraz Konsulat RP w Opolu.
Czêœciowo wybrakowano zespó³ Urz¹d Pracy w Nysie Filia w Paczkowie
(Arbeitsamt Neisse Nebenstelle Patschkau)120.
Z inicjatywy dr. Alfreda Kucnera — dyrektora Wojewódzkiego Archiwum
Pañstwowego w Zielonej Górze — w 1963 roku rozpoczêto dyskusjê o brakowaniu poniemieckich akt s¹dowych. Dyrektor Kucner nadmieni³, ¿e na zebraniach naukowych w Zielonej Górze archiwiœci przy omawianiu wstêpów do
zespo³ów s¹dów obwodowych zaznaczaj¹, ¿e ksiêgi i akta gruntowe s¹dów
I instancji nie zawieraj¹ ¿adnych wiadomoœci, które mia³yby znaczenie praktyczne, informacyjne lub naukowe dla badañ nad organizacj¹ w³asnoœci ziemskiej i sytuacj¹ ludnoœci poddañczej oraz stosunków narodowoœciowych.
Zapisy zawarte w aktach stanu prawnego nieruchomoœci dotycz¹ zmian w³aœciciela nieruchomoœci, b¹dŸ obci¹¿enia hipotecznego. Na terenach województwa zielonogórskiego nie by³o masowo tam zamieszkuj¹cej ludnoœci polskiej.
Argumentowano wiêc, ¿e akta te nie posiadaj¹ ¿adnego praktycznie znaczenia
informacyjnego. Dyrektor Kucner powo³a³ siê te¿ na opiniê profesora Orzechowskiego z Uniwersytetu Wroc³awskiego, który uzna³, ¿e wartoœciowe dla
nauki s¹ akta i ksiêgi gruntowe do roku 1850, zawieraj¹ce zapisy ciê¿arów
115 Ibidem, sygn. 47, bp.
116 Ibidem, sygn. 49, bp.
117 Ibidem, sygn. 165, bp.
118 Ibidem, sygn. 50, bp.
119 Ibidem, sygn. 165, bp.
120 Ibidem, sygn. 51, bp.
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i œwiadczeñ wynikaj¹cych z prawa feudalnego. PóŸniejsze akta natomiast, jak
twierdzi³, nie przedstawiaj¹ wartoœci naukowej121.
Pan Stefan Popio³ek — Dyrektor WAP w Opolu odniós³ siê do propozycji
zielonogórskiej z du¿¹ ostro¿noœci¹. Zaznaczy³, ¿e sprawa brakowania wymaga indywidualnego traktowania w zale¿noœci od terenu. W województwie opolskim czy katowickim, gdzie jedynie czêœæ ludnoœci zosta³a wysiedlona,
brakowanie akt i ksi¹g musia³o byæ dok³adnie przeanalizowane na podstawie
oceny materia³u aktowego. Pod dyskusjê podda³ te¿ stwierdzenie, ¿e wartoœæ
naukowo-badawcz¹ maj¹ jedynie akta gruntowe i ksiêgi do po³owy XIX wieku.
Zaznaczy³, ¿e co prawda rok 1848 zamkn¹³ okres uw³aszczeñ w Prusach, ale
Generalna Komisja Regulacyjna dzia³a³a do lat osiemdziesi¹tych XIX wieku.
Akta gruntowe mia³y mieæ praktyczne znaczenie dla ludnoœci miejscowej,
ponadto zachowa³y siê w nich liczne „polonica”. Jako cenny materia³ Ÿród³owy
wskaza³ te¿ tak zwane Erbhofakten — akta wytworzone po wejœciu ustawy
z 1933 roku o tworzeniu dziedzicznych gospodarstw rolnych. Ostatecznie
w 1965 roku archiwum opolskie opowiedzia³o siê jedynie za wy³¹czeniem
z brakowania akt zawieraj¹cych œlady polskoœci oraz akt maj¹tków ziemskich122.
W 1963 roku inwentaryzowano ksiêgi notarialne i rejestry S¹du Obwodowego w Opolu123. Nastêpny rok up³yn¹³ przy brakowaniu w ca³oœci 8 zespo³ów
urzêdów obwodowych — 133 j.a., 8 urzêdów katastralnych — 296 j.a., 2
zespo³ów s¹dów okrêgowych — 59 j.a., 593 j.a., zespo³u Akta miasta Grodkowa — 593 j.a. i piêciu innych drobnych zespo³ów. Dzia³ania objê³y 26 zespo³ów
— 3551 j.a. oraz czêœciowo s¹dy obwodowe — 3019 j.a.124.
Po przyjêciu w depozyt akt NSDAP zajêto siê ich porz¹dkowaniem i inwentaryzacj¹125. W 1968 roku na komisjê metodyczn¹ poœwiêcon¹ wstêpom i uk³adom
zespo³ów akt Gau und Kreisleitungen der NSDAP O/S zaproszono goœci z Archiwum
Pañstwowego w Katowicach — Pani¹ Jadwigê Osojcê i Pani¹ Stanis³awê
Poprawsk¹. Autor wstêpu i inwentarza akt — Pan Kazimierz Ró¿anowski na posiedzeniu komisji metodycznej broni³ kompletnoœci zespo³u. Jednak dyrektor archiwum Pan Ryszard Dermin oraz zaproszone archiwistki z Katowic stali na
stanowisku, ¿e akta nale¿y brakowaæ. Pani Osojca argumentowa³a, ¿e NSDAP
mia³a wgl¹d w ka¿d¹ dziedzinê ¿ycia i wiele spraw by³o tylko powtórzeniem
zagadnieñ objêtych innymi zespo³ami z tego okresu. Ostatecznie akt nie wybrakowano126. Równolegle pracowano nad zespo³em inspekcji szkolnej w Pokoju oraz
121 Ibidem, sygn. 166, bp.
122 Ibidem.
123 Ibidem, sygn. 51, bp.
124 Ibidem, sygn. 52, bp.
125 Ibidem, sygn. 32, bp.
126 Ibidem, sygn. 223, bp.
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Aktami miasta Opola i Kluczborka127. Dokonano systematyzacji w obrêbie akt
cechowych128. Wybrakowano 945 j.a. Akt miasta Grodkowa oraz w ca³oœci zespó³
Towarzystwa Rolniczego w Nysie (Landwirtschaftliche Zentralgenossenschaft Neisse)
— 28 j.a.129. Nastêpnie podjêto prace nad opracowaniem zespo³u Naczelnego Prezydium Prowincji Górnoœl¹skiej w Opolu (Oberpräsidium der Provinz Oberschlesien
Oppeln), Naczelnego Dowództwa Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Œl¹sku
w Opolu (Commandement Superieur des Forces Alliees en Haute Silesie Opole)130
oraz Zwi¹zku Niemców na Polskim Œl¹sku Katowice (Volksbund für Polnisch Schlesien
Katowice)131.
Po analizie stanu prac nad opracowaniem akt miast w 1969 roku postanowiono jeszcze raz pochyliæ siê nad inwentaryzacj¹ i opracowaniem zespo³ów
magistratów Kluczborka, Namys³owa, Opola, Prudnika i Otmuchowa — przede
wszystkim zinwentaryzowaæ trudn¹ grupê rêkopisów tzw. Ortsacten. Ma³o efektywne prace nad Ortsacten wkrótce przerwano na korzyœæ nowego priorytetu
narzuconego przez NDAP, jakim sta³a siê inwentaryzacja materia³ów kartograficznych132. Na rok 1970 zaplanowano inwentaryzacjê map w zespole Naczelne
Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych133.
W roku 1970 Pani Irena Jurkiewicz — przewodnicz¹ca Wojewódzkiej Komisji Oceny Materia³ów Archiwalnych — opracowa³a propozycjê brakowania akt
poniemieckich. Zwróci³a uwagê, ¿e w trakcie 20 lat zmieni³y siê kryteria oceny
materia³ów zawartych w zespo³ach by³ych starostw powiatowych (Landratsamt),
wydzia³ów powiatowych (Kreisaschuss), urzêdów obwodowych (Amtsbezirke), urzêdów gminnych (Gemeinden), zarz¹dów miast i s¹dów obwodowych (Amtsgerichte).
Zespo³y te wg wnioskuj¹cej nie stanowi³y celu zainteresowania naukowców
i badaczy, a by³y jedynie balastem w zespole. Brakowaniu mo¿na by poddaæ w jej
opinii 30–50% zawartoœci zespo³ów. W zespo³ach starostw powiatowych zaproponowa³a brakowanie w aktach zawieraj¹cych:
— sprawy urzêdnicze ni¿szych szczebli oraz urzêdu, bez akt dotycz¹cych
registratury i organizacji,
— sprawy komunalne, z pominiêciem zmian nazw miejscowoœci, przechowywania dokumentów historycznych, spraw tzw. Gemeindeordung –ustalanie
granic gmin i obwodów w zwi¹zku z ustaw¹ z 1872 roku wprowadzaj¹c¹
tzw. Amtsbezirke,

127 Ibidem, sygn. 32, bp.
128 Ibidem, sygn. 640, bp.
129 Ibidem, sygn. 280, bp.
130 Ibidem, sygn. 244, bp.
131 Ibidem, sygn. 224, bp.
132 Ibidem, sygn. 245, bp.
133 Ibidem, sygn. 281, bp.
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— regulacje spraw ewangelickich parafii i personelu œwieckiego w parafiach,
maj¹tki koœcielne, budowy koœcio³ów i kaplic (bez planów),
— wybory i mianowania (Ortsgerichtspersonen),
— sprawy szkolne: budowy (bez planów), uposa¿enia nauczycieli, szko³y
przysposobienia,
— sprawy Sachpolizei — budowy dróg, zapór, m³ynów, zwi¹zków wodnych,
cechów, po¿arnicze, polowañ gminnych, sanitarne i weterynaryjne,
— sprawy Zweckpolizei-Landjäger, sprawy paszportowe, obyczajowe,
— sprawy rachunkowo-kasowe.
Wstêpna analiza wykaza³a, ¿e w starostwie opolskim na 3590 j.a
mo¿na wybrakowaæ oko³o 1900 j.a., tj. ok. 50%, w g³ubczyckim starostwie
na 998 j.a. — 280 j.a, tj. oko³o 30%, w grodkowskim na 1378 j.a. — 650 j.a.,
czyli ok. 45%.
W wydzia³ach powiatowych zaproponowa³a brakowanie:
— spraw personalnych urzêdników,
— spraw urzêdników gminnych, naczelników gmin,
— ciê¿arów gminnych, zmian granic, zamkniêæ kasowych gmin,
— spraw budowy dróg i ich finansowania, spraw wodnych,
— spraw zwi¹zanych z budow¹ kolei,
— spraw USC,
— spraw kas powiatowych.
W wydziale powiatowym w Opolu wybrakowa³oby wiêc 30% akt,
w Grodkowie 55% akt, w Nysie 75% akt. W urzêdach obwodowych i gminach
brakowaniu winny byæ poddane sprawy szkolne, koœcielne, budowy, kar
szkolnych za opuszczanie nauki, podatkowe, bud¿etowo-kasowe, policyjne, budowlane, targowe, zdrowia, meldunkowe, USC. W aktach miast nale¿a³oby poddaæ brakowaniu grupê akt budowlanych, tzw. Baupolizeisachen za
wyj¹tkiem zabytkowych budynków, akta personalne ni¿szych urzêdników,
akta zbiorowe USC. W zespo³ach s¹dowych dostrze¿ono potrzebê wybrakowania akt ró¿nych zwi¹zków niemieckich, pojedynczych parcel, ogrodów,
które by³y przedmiotem sporów, spraw podatkowych od nieruchomoœci
oraz Erbhofakten134. Tu równie¿ brakowaniu podlega³oby œrednio 50%
zespo³u.
W roku 1970 pracowano nad zespo³ami S¹dów Obwodowych w Krapkowicach (6337 j.a. — 80 mb.) oraz w UjeŸdzie 1420 j.a. — 3 mb., z tego w Krapkowicach wybrakowano 2884 j.a. –18 mb. akt135. Brakowano przede wszystkim
mniej wartoœciowe akta testamentowe136. W 1970 roku zinwentaryzowano

134 Ibidem, sygn. 216, bp.
135 Ibidem, sygn. 284, bp.
136 Ibidem, sygn. 281, bp.
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i opracowano wstêp do zespo³u S¹d Obwodowy w Pokoju137. Zakoñczono prace nad aktami miasta Kluczborka, aktami podworskimi Radawia 1812–1939,
Fabryk¹ Celulozy i Papieru w Krapkowicach 1919–1945 i bankami ludowymi —
131 j.a.138.
Do roku 1971 nie stosowano zasady opracowania akt do koñca, czyli
wraz z usystematyzowaniem inwentarza, opracowaniem wstêpu i sporz¹dzeniem inwentarza ksi¹¿kowego. Tylko pojedyncze zespo³y zosta³y ca³kowicie
opracowane. Przyjêto wiêc jako priorytet zasadê ca³kowitego opracowania
zespo³ów i wyrównania zaniedbañ w tym zakresie. Przyczyn¹ ww. zaniedbañ
by³o opracowywanie i inwentaryzowanie zespo³ów „jakby na zamówienie badaczy”. Przymierzano siê do zakoñczenia prac nad zespo³em Akta miasta Brzegu139. Problem stanowi³o ustalenie w³aœciwego sposobu systematyzacji w brzeskim zespole. Wœród inwentarzy akt opracowanych zastrze¿enie budzi³y wstêpy do zespo³ów niemieckich starostw powiatowych oraz wydzia³ów
powiatowych, które zosta³y opracowane niezgodnie z Wytycznymi NDAP
w sprawie sporz¹dzania inwentarzy ksi¹¿kowych. Zosta³y one bowiem opracowane przez Pana Kazimierza Ró¿anowskiego — kierownika oddzia³u, jeszcze
przed opracowaniem wytycznych. Podobnie mia³a siê sprawa z aktami s¹dowymi, których opracowanie zakoñczono jeszcze w latach 1948–1949 w Katowicach. Dyrektor zawnioskowa³ wiêc, aby wszystkie dotychczas opracowane akta
s¹dowe uznaæ za nieopracowane140.
Zastanawiano siê równie¿ nad tym, ile akt powinien rocznie opracowaæ
pracownik. W skali krajowej istnia³a du¿a rozbie¿noœæ. Rocznie 1 pracownik
opracowywa³ od 300 do 1000 j.a. Nie by³o spraw¹ ³atw¹ ustalenie, sk¹d wynikaj¹ takie ró¿nice. NDAP d¹¿y³a do ustalenia uzasadnionej jednolitej normy,
któr¹ na rok 1971 przyjêto w iloœci 500-700 j.a. Bol¹czk¹ opolskiego archiwum
by³y ci¹gn¹ce siê latami prace nad zespo³ami akt miast i aktami miasta Brzegu.
Zespo³y te o z³o¿onej strukturze kancelaryjnej nie mog³y doczekaæ siê ostatecznego opracowania. Postanowiono wiêc przyj¹æ metodê uk³adu funkcjonalnego, a nie odtwarzania registratury141.
W roku 1972 zakoñczono ostatecznie prace inwentaryzacyjne nad
zespo³ami akt miasta G³ogówka — 47 j.a., G³ucho³az — 109 j.a, Kietrza — 4
j.a., KoŸla — 6 j.a., Olesna — 2 j.a., Otmuchowa — 6 j.a. oraz Paczkowa — 64
j.a.142. Wybrakowano ca³kowicie zespo³y akt podworskich z Niewodnik, Okopów, Kopici Samborowic, Przêdzalni Lnu w Nowej Wsi, Katolickiego
137 Ibidem, sygn. 246, bp.
138 Ibidem, sygn. 283, bp.
139 Ibidem, sygn. 284, bp.
140 Ibidem, sygn. 226, bp.
141 Ibidem, sygn. 248, bp.
142 Ibidem, sygn. 285, bp.
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Stowarzyszenia Czeladników w Opolu, Stowarzyszenia Rzemieœlników Opolskich, Organizacji Urzêdników Stanu Cywilnego Rzeszy Okrêg w Opolu. Wybrakowano równie¿ akta Starostwa Powiatowego w Opolu — 1556 j.a. oraz
Wydzia³u Powiatowego w Opolu — 1410 j.a.143. Pozosta³e akta w tych
zespo³ach, w iloœci 2632, ponownie zinwentaryzowano i usystematyzowano.
Podczas prac nad Aktami miasta Opola do wybrakowania zakwalifikowano
kolejne 633 j.a.144. Wy³¹czono równie¿ z zespo³ów akta miast, tak zwane
Ortsacten — akta miejscowoœci, które mia³y cechy zespo³ów znajduj¹cych siê
w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu. Akta te powi¹zano w paczki i przygotowano do wywiezienia145.
Pan Leszek Izbiñski z oddzia³u w Brzegu do wybrakowania zakwalifikowa³
w 1972 roku zespo³y: Fabryka Wyrobów We³nianych w G³ubczycach oraz Fabryka Myd³a w Raciborzu. Kierownik oddzia³u w Raciborzu Pan Jerzy Szuka³owski
broni³ zespo³ów wytypowanych do brakowania, poniewa¿ zawiera³y informacje dotycz¹ce historii miasta oraz zak³adów, których dotyczy³y146.
W 1972 roku odszed³ do pracy w szkolnictwie Pan Tadeusz Marsza³ek —
kierownik Powiatowego Archiwum w Kluczborku oraz Pani kustosz Helena
Lasoñczyk147. W 1972 roku w Opolu Pan Stefan Spychalski zacz¹³ pracê nad
zespo³em S¹du Obwodowego w Strzelcach Opolskich. W tym¿e roku zakoñczono prace nad grup¹ 22 zespo³ów USC powiatu opolskiego oraz strzeleckiego.
W 1973 roku wys³ano do NDAP wniosek na wybrakowanie 3586 j.a. S¹du
Obwodowego w Leœnicy, przygotowywano siê te¿ do wybrakowania 4623 j.a.
S¹du Obwodowego w Krapkowicach. Zakoñczono prace nad zespo³em szkó³
podstawowych — 41 j.a. i Inspektoratem Szkolnym — 8 j.a.148. W 1973 roku
opracowano na nowo zespó³ akt hrabiego Praschmy w Niemodlinie. Rozpoczêto prace nad zespo³em Fundacja Ksi¹¿¹t Brzeskich. Przeprowadzono czêœciowe skontrum zasobu obejmuj¹ce m.in. akta Nadprezydium Prowincji
Górnoœl¹skiej, Wydzia³ i Starostwo Powiatowe w Opolu, Naczelne Dowództwo
Wojsk Sprzymierzonych, Urz¹d do praw mniejszoœci, Krajowy Urz¹d Skarbowy
oraz akta metrykalne149.
W 1974 roku mgr Kazimierz Ró¿anowski — kierownik oddzia³u przeszed³ na emeryturê. Pan Stefan Spychalski inwentaryzowa³ dokumenty papierowe Akt miasta Opola, Akt miasta Namys³owa i Akt miasta KoŸla. Zakoñczono
równie¿ pracê nad inwentaryzacj¹ Urzêdu do spraw Krajoznawczych — 63 j.a.
143 W protoko³ach brakowania brak jest niemieckich nazw aktotwórców. Ibidem.
144 Ibidem, sygn. 248, bp.
145 Ibidem, sygn. 198, bp.
146 Ibidem, sygn. 248, bp.
147 Ibidem, sygn. 285, bp.
148 Ibidem, sygn. 249, bp.
149 Ibidem, sygn. 286, bp.
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i 1116 kart z kartoteki. Rozpoczêto prace nad zespo³em by³ego Urzêdu Wodnego z Przedsiêbiorstwa Budownictwa Hydrotechnicznego Odra 1150. W 1976
roku sporz¹dzono wnioski na brakowanie zespo³ów S¹d Obwodowy w Strzelcach Opolskich i Akta miasta Namys³owa oraz przeprowadzono segregacjê
zespo³u Akta miasta Nysy151.
W 1977 roku wybrakowano akta S¹du Obwodowego w Strzelcach Opolskich oraz w ca³oœci zespó³ Kasy Powiatowej w Kluczborku (Kreisssparkasse Kreuzburg)152 oraz zinwentaryzowano akta notariuszy w Krapkowicach, Opolu
i Strzelcach oraz urzêdy obwodowe powiatu opolskiego i strzeleckiego153.
W 1978 roku opracowywano S¹d Obwodowy w Krapkowicach, proponuj¹c
wybrakowanie 5052 j.a., pozostawiaj¹c w zespole 712 j.a.154.
W roku 1979 przeprowadzono prace porz¹dkowo-inwentaryzacyjne
w 3 zespo³ach urzêdów obwodowych powiatu raciborskiego. Zinwentaryzowano akta gminy Królewska Wieœ oraz poddano szczegó³owej ekspertyzie, przy
pomocy ekspertów z Zarz¹du Odrzañskiej Drogi Wodnej, akta niemieckich
urzêdów wodnych155.
W latach 80-tych zaostrzono kryteria co do ca³kowitego opracowania
zespo³ów. Wg nowych kryteriów w roku 1985 za zespo³y ca³kowicie opracowane mo¿na by³o uznaæ jedynie 19 zespo³ów stanowi¹cych 110 mb. i 7560 j.a.
Nie uda³o siê zatwierdziæ zespo³ów, nad którymi prowadzono prace: Akt miasta Opola i Akt miasta Brzegu.
W roku 1980 Pan Stefan Spychalski przed³o¿y³ na komisjê metodyczn¹
zespó³ Miejskiej Szko³y Œredniej dla Ch³opców im Moltkego w Opolu,
porz¹dkowany i brakowany jeszcze w latach 50-tych156.
Na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych prace koncentrowa³y siê wokó³ ksi¹g
stanu cywilnego województwa opolskiego, które pilnie zosta³y ewakuowane
z pomieszczeñ magazynowych budynku Urzêdu Wojewódzkiego na cele obrony cywilnej157. Prowadzono prace nad zespo³ami akt miast, które z powodu licznych b³êdów w inwentarzach kartkowych z lat piêædziesi¹tych musia³y byæ
w ca³oœci skontrolowane przed sporz¹dzeniem inwentarza ksi¹¿kowego158.
W 1986 roku przeprowadzono skontrum Akt miasta Opola, poza tym prowadzono nadal prace nad Aktami miasta Brzegu159. W 1987 roku dokonano
150 Ibidem, sygn. 250, bp.
151 Ibidem, sygn. 252, bp.
152 Ibidem, sygn. 253, bp
153 Ibidem, sygn. 290, bp.
154 Ibidem, sygn. 291, bp.
155 Ibidem, sygn. 292, bp.
156 Ibidem, sygn. 235, bp.
157 Ibidem, sygn. 296, bp.
158 Ibidem, sygn. 297, bp.
159 Ibidem, sygn. 299, bp.
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wymiany akt miêdzy Archiwum w Katowicach Oddzia³ w Raciborzu, z jednej
strony, a Archiwum w Opolu Oddzia³ w Nysie, z drugiej strony. Z Raciborza
przejêto 66 zespo³ów licz¹cych 29 127 j.a. — 294,50 mb.160. W 1988 roku
nadal prowadzono prace nad Aktami miasta Opola i zinwentaryzowano dokumenty papierowe Akt miasta Namys³owa. Uznano te¿ wniosek Pana kustosza
Bronis³awa Serwadczaka dotycz¹cy koniecznoœci ponownego opracowania Akt
miasta Brzegu, uznanych za opracowane w 1972 roku161.
Prze³om kolejnej dekady to prace nad aktami landratury w Namys³owie
i Aktami miasta Namys³owa162. Akta miasta Kluczborka przesygnowano i opieczêtowano163. Przeprowadzono równie¿ skontrum dokumentów i starodruków164. Opracowano ostatecznie zespó³ Akt miasta G³ogówka oraz szcz¹tki
zespo³ów Akt miast Kietrza, KoŸla, Olesna i Otmuchowa165. Inwentaryzowano
tak¿e zespo³y: Dyrekcja Poczty Rzeszy (Deutsche Reichspostdirektion), Lekarz
Powiatowy w Opolu (Kreisarzt Oppeln), Akta gminy Staniszcze Ma³e (Gemeinde
Klein Zeidel), Akta miasta Nysy i akta szkó³166. Zatwierdzono te¿ Dyrekcjê poczty
Rzeszy i Akta gminy Kolonowskie167.
W 1995 roku rozpoczêto w Archiwum Pañstwowym skontrum na podstawie Zarz¹dzenia nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych. Skontrum polega³o na sprawdzeniu stanu faktycznego iloœci materia³ów
archiwalnych w oparciu o dostêpne pomoce ewidencyjne. Przy skontrum zaanga¿owani byli prawie wszyscy merytoryczni pracownicy Archiwum. Pracownicy
zostali podzieleni na formalnie powo³ane zespo³y sprawdzaj¹ce.
W 1997 roku na skutek powodzi ucierpia³a znaczna czêœæ akt. W Nysie zalane zosta³y 154 zespo³y — 11108 j.a. — 142 mb. akt168. Do akcji ratowania zasobu
zaanga¿owano zarówno pracowników archiwum, jak i skierowanych przez urz¹d
pracy pracowników interwencyjnych oraz wiêŸniów. Kolejnym krokiem by³o usuwanie zagro¿eñ biologicznych poprzez umieszczanie akt w komorze gazowej.
Przyjêcie zniszczonych i zalanych akt s¹dowych i notarialnych z S¹du Rejonowego
w KoŸlu dodatkowo skomplikowa³o trudn¹ sytuacjê popowodziow¹. Konsekwencje powodzi odczuwalne by³y w bie¿¹cej pracy a¿ do roku 2009, kiedy zakoñczono czyszczenie mechaniczne zalanych akt. Suszone w polowych warunkach
akta w wielu przypadkach zosta³y zdekompletowane. Pojedyncze karty wypad³y
160 Ibidem, sygn. 300, bp.
161 Ibidem, sygn. 301, bp.
162 Ibidem, sygn. 671, bp.
163 Ibidem, sygn. 738, bp.
164 Ibidem, sygn. 739, bp.
165 Ibidem, sygn. 734, bp.
166 Ibidem, sygn. 901, bp.
167 Ibidem, sygn. 895, bp.
168 Ibidem, sygn. 958, bp.
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z poszytów i nie zawsze uda³o siê je dopasowaæ do w³aœciwej jednostki archiwalnej.
W 1998 roku przyst¹piono do inwentaryzacji akt s¹dowych. W grupie tej
jedynie akta powiatu strzeleckiego posiada³y zatwierdzone w latach siedemdziesi¹tych inwentarze. Jednak porz¹dek, w jakim by³y przechowywane, nie
pozwala³ na prawid³owe z nich korzystanie. Ogromna grupa akt wymiaru sprawiedliwoœci pozostawa³a bez jakiejkolwiek ewidencji. Szacunkowe rozmiary
zespo³ów ulega³y weryfikacji podczas inwentaryzacji. Prace nad zapewnieniem
prawid³owej ewidencji dla tych zespo³ów trwaj¹ do dziœ i zbli¿aj¹ siê do koñca.
W ci¹gu ostatnich 10 lat opracowano i zatwierdzono wszystkie akta s¹dowe,
za wyj¹tkiem S¹du Obwodowego w KoŸlu i Gorzowie Œl¹skim.
Wprowadzenie do inwentaryzacji w 2001 roku techniki komputerowej
i zast¹pienie tradycyjnych kart inwentarzowych baz¹ danych IZA pozwoli³o
na zdynamizowanie prac w oddziale opracowania. Wprowadzenie sygnatury
ci¹g³ej, a tym samym rezygnacja z czasoch³onnego przesygnowywania
zespo³ów pozwoli³y te¿ na polepszenie jakoœci pracy i unikniêcie pomy³ek przy
opracowywaniu zespo³ów.
W chwili obecnej oddzia³ opracowania materia³ów do 1945 roku
w sk³adzie 7osobowym nadal prowadzi intensywne prace nad zapewnieniem
œrodków ewidencyjnych dla wszystkich materia³ów archiwalnych. W 2013 roku
posiadamy 551609 j.a., co stanowi 5088,49 mb. akt, z czego 110 tysiêcy j.a.
bez jakiejkolwiek ewidencji archiwalnej. Akta niezinwentaryzowane to akta
osobowe Rejencji Opolskiej oraz Urzêdu do spraw Ubezpieczeñ przejête
w 1997 i 2011 roku bez ewidencji z Archiwum Pañstwowego we Wroc³awiu.

— 90 —

OTWARTY SKARBIEC PAMIÊCI, VOL. I

Aleksandra Starczewska-Wojnar
Archival Materials obtained up to 1945 in the State Archive in Opole.
The history of the collation and study of this collection.
The author’s aim is to concentrate on the present archival collection
created up to 1945. It also presents the activities of archivists concerning the
collation of archival materials both from Poland and abroad. The author presents the work connected with the weeding and studying of the acts. The article discusses changes concerning the acts and other archival materials over the
past 60 years.
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Aleksandra Foltyn

Kszta³towanie polskiej czêœci zasobu
Archiwum Pañstwowego w Opolu w latach 1953–2012

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej sprawy gromadzenia i opieki nad
materia³ami archiwalnymi na Œl¹sku Opolskim powierzono Archiwum Pañstwowemu w Katowicach. Pomimo szczup³oœci œrodków w latach 1945–1950 uda³o
siê zabezpieczyæ i zgromadziæ archiwalia sprzed 1945 roku.
Na terenie miasta Opola 1 stycznia 1948 roku utworzono Archiwum Miejskie w Opolu. W styczniu 1951 roku powsta³o Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Opolu. W ci¹gu 1951 roku przejê³o ono zasób i lokal Archiwum
Miejskiego w opolskim ratuszu. Trzonem tego zasobu by³ zespó³ aktowy magistratu opolskiego razem z ksiêgami miejskimi, dokumentami pergaminowymi
i papierowymi oraz akta i ksiêgi cechowe1. Pocz¹tkowo przejmowano akta
poniemieckie g³ównie z terenu magistratury i landratury. Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Opolu podlega³o Wojewódzkiemu Archiwum Pañstwowemu w Katowicach.
Zarz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 02.02.1953 r. powo³a³o
z dniem 01.01.1953 r. Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Opolu2. Jako
oddzia³y podleg³e Wojewódzkiemu Archiwum Pañstwowemu w Opolu (dalej
WAP) przyporz¹dkowano Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Brzegu i Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Raciborzu.
W 1953 roku WAP Opole obejmowa³ swoim zasiêgiem terytorialnym miasto Opole oraz powiaty opolski, kluczborski, namys³owski, oleski, strzelecki.
Pod piecz¹ Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Brzegu znajdowa³o siê
miasto Brzeg i powiaty brzeski, grodkowski, nyski oraz miasto Nysa. Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Raciborzu gromadzi³o natomiast zbiory miasta
Raciborza oraz powiatów raciborskiego, g³ubczyckiego oraz kozielskiego3.
1 Archiwum Pañstwowe w Opolu (dalej: APO), nr zespo³u 350: APO, sygn. 11, S. Popio³ek, Wojewódzkie
Archiwum Pañstwowe w Opolu.
2 M. P. z 1953 r. Nr A-13, poz. 177.
3 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 8.
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Tymczasowy statut nowo utworzonego Wojewódzkiego Archiwum zosta³
wprowadzony Zarz¹dzeniem Nr 17 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 01.07.1953 r. W strukturze archiwum istnia³y 3 oddzia³y:
— Oddzia³ I — akta w³adz, urzêdów i instytucji pañstwowych,
— Oddzia³ II — akta w³adz, urzêdów i instytucji szkolnych, samorz¹dowych,
spo³eczno-kulturalnych i wyznaniowych,
— Oddzia³ III — akta przemys³owo-gospodarcze4, a póŸniej akta po 1945
roku.
W pocz¹tkowych latach 1945–1952 zajmowano siê g³ównie zabezpieczeniem i przejmowaniem akt poniemieckich. Pierwsze akta wytworzone przez
pañstwo polskie zosta³y przejête w 1953 roku — by³a to dokumentacja Sztabu
Organizacyjnego Grupy Operacyjnej Œl¹sk Opolski, akta Spo³ecznego Komitetu
Radiofonizacji Kraju w Opolu, Towarzystwa Burs i Stypendiów, dokumentacja
spo³emowska5 oraz Powiatowych Zwi¹zków Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc
Ch³opska”.
Kolejne polskie akta zosta³y przejête w 1955 roku i by³y to grupy
zespo³ów akt gminnych rad narodowych powiatów: g³ubczyckiego, kozielskiego, niemodliñskiego, oleskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego. W
1956 roku przekazano do archiwum akta Komendy Wojewódzkiej PO „S³u¿ba
Polsce” w Opolu6.
W tym samym roku Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe otrzyma³o na
swoj¹ siedzibê lokal przy ul. Zamkowej 2, koñcz¹c tym samym swoj¹
dzia³alnoœæ w pomieszczeniach po Archiwum Miejskim w opolskim ratuszu.
Problem gromadzenia zasobu akt polskich by³ dobrze znany pracownikom
archiwum. Podczas odprawy kierowników Powiatowych Archiwów Pañstwowych,
która odby³a siê w dniu 01.06.1956 r. W Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym
w Opolu dyrektor Popio³ek stwierdzi³, ¿e nale¿y dok³adniej zaj¹æ siê spraw¹ przejmowania akt z okresu Polski Ludowej. W tym celu postulowa³ sporz¹dzenie ewidencji zespo³ów lub ich czêœci, które nale¿a³oby traktowaæ jako najpilniejsze do
przejêcia7. Chodzi³o przede wszystkim o jak najszybsze przejêcie czêœci akt Gminnych Rad Narodowych znajduj¹cych siê w terenie, gdy¿ ulega³y one niszczeniu.
Przejmowano akta w sposób niezorganizowany bez spisów zdawczo-odbiorczych, czêsto bez ¿adnych zapisów o przyjêciu, czasem spotyka siê
jedynie zapis, i¿ przyjêto 20 skrzyñ dokumentów Powiatowego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Kluczborku8.
4 Ibidem, sygn. 8.
5 S. Czech, Organizacja i charakterystyka zasobu archiwalnego Opolskich Archiwów Pañstwowych, „Archeion”

1987, t. 83 s. 145.
6 Ibidem, s. 146.
7 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 31.
8 Ibidem, sygn. 447.
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Podczas comiesiêcznej odprawy kierowników w dniu 30.04.1957 r.
mgr Stefan Czech postulowa³ przyjmowanie akt starostw i magistratów oraz
przejêcie akt Spó³dzielni Produkcyjnych9. Spowodowane to by³o sposobem
zabezpieczenia i przechowywania akt w archiwach zak³adowych i sk³adnicach
akt — opiekuj¹cy siê nimi pracownicy byli przydzielani do tej pracy bez odpowiednich kwalifikacji i œwiadomoœci potrzeb przechowywanych dokumentów.
Rok 1957 by³ pierwszym, w którym przejmowano tylko akta polskie, do
archiwum trafi³y wtedy dokumenty Wojewódzkiej Rady Zwi¹zków Zawodowych w Opolu, Starostwa Powiatowego w Opolu, Wydzia³u Powiatowego
w Opolu, Powiatowej Rady Narodowej w Opolu, gminnych rad narodowych
powiatu brzeskiego, kluczborskiego, namys³owskiego, nyskiego i raciborskiego oraz Zarz¹du Okrêgowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Opolu10.
W 1959 roku WAP w Opolu podlega³y 4 archiwa umiejscowione w Brzegu, Raciborzu, Kluczborku i Nysie. Swoim zasiêgiem pokrywa³y ca³y obszar
ówczesnego województwa opolskiego. Tak wiêc:
— WAP w Opolu obs³ugiwa³o miasto Opole, powiat opolski, krapkowicki
i strzelecki,
— Oddzia³ Terenowy WAP w Brzegu zajmowa³ siê terenem miasta Brzegu
oraz powiatów brzeskiego i grodkowskiego,
— Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Raciborzu obs³ugiwa³o miasto Racibórz oraz powiaty raciborski, g³ubczycki i kozielski,
— Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Kluczborku zajmowa³o siê terenem
powiatu kluczborskiego, namys³owskiego i oleskiego,
— Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Nysie obs³ugiwa³o miasto Nysê oraz
powiaty nyski, prudnicki i niemodliñski11.
Taki podzia³ archiwów na OpolszczyŸnie spowodowa³ systematyczne
powiêkszanie siê zasobu archiwalnego. Umo¿liwia³ on czêstsze kontrole na
przedpolu archiwalnym, lepszy dozór nad sk³adnicami akt i archiwami zak³adowymi. Dziêki temu lepiej organizowano przyjêcia akt, lepiej równie¿ przygotowane by³y akta trafiaj¹ce do archiwów, wiêkszoœæ akt przekazywana by³a na
podstawie spisów zdawczo-odbiorczych. Wszystko to jednak nastêpowa³o
stopniowo nak³adem ofiarnej pracy archiwistów wykonuj¹cych swoje obowi¹zki na podleg³ym im terenie.
W latach 60-tych skupiono siê na gromadzeniu akt wytworzonych przez
administracjê pañstwow¹ z lat 1945–1950. W dniu 01.02.1962 r. podczas narady roboczej pracowników przy WAP w Opolu dyr. Popio³ek zwróci³ uwagê, ¿e
musz¹ byæ przejête akta Starostw i Zarz¹dów Miejskich z lat 1945–195012. Piêæ
9 Ibidem, sygn. 31.
10 S. Czech, op. cit., s. 146.
11 APO, nr 350: APO, sygn. 5.
12 Ibidem, sygn. 32.
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lat póŸniej w 1967 roku z WAP w Katowicach i we Wroc³awiu przes³ano WAP
w Opolu dublety akt starostw z terenu województwa opolskiego z lat
1945–1950, które by³y przesy³ane do Katowic czy Wroc³awia jako wiadomoœci
dla w³adz nadrzêdnych13.
Wzrastaj¹ca iloœæ archiwaliów polskich spowodowa³a potrzebê zwiêkszenia liczby pracowników pracuj¹cych z ww. aktami, do 1966 roku Oddzia³ III zajmuj¹cy siê aktami polskimi by³ trzyosobowym oddzia³em pod kierownictwem
mgr. Stefana Czecha. Od 01.01.1967 r. mia³ byæ oddzia³em czteroosobowym
z tym samym kierownikiem14.
Nie tylko akta administracji trafia³y do zasobu archiwalnego. Zaczê³y równie¿ sp³ywaæ akta banków, s¹dów, organizacji spó³dzielczych czy kulturalnych
i zak³adów pracy. Ciekawym incydentem by³a sprawa przygotowania do przejêcia materia³ów dŸwiêkowych z Polskiego Radia Rozg³oœni Regionalnej w Opolu
w 1964 roku. WAP w Opolu otrzyma³o taœmy z Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Pañstwowych, na które radio mia³o przegraæ zarchiwizowane materia³y, niestety brak jest informacji o dalszym rozwoju wydarzeñ. Nie wiadomo, czy przegrano materia³y i czy przejê³o je archiwum?15
W 1970 roku zmieniono strukturê WAP w Opolu. Nowy statut zosta³
wprowadzony Zarz¹dzeniem Nr 29 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 14 sierpnia 1970 r., a wchodzi³ w ¿ycie od 01.01.1971 r16. W archiwum utworzono 3 oddzia³y:
— Oddzia³ I — obejmuj¹cy materia³y archiwalne wytworzone do 1944/45 r.,
— Oddzia³ II — obejmuj¹cy materia³y archiwalne wytworzone od 1945 r.,
— Oddzia³ III — zajmuj¹cy siê ewidencj¹, informacj¹ i udostêpnianiem zasobu (biblioteka + filmoteka)17.
W latach 1967–1973 akta przekazywane by³y w sposób niejednolity,
a dokumenty o przejêciu nie by³y rzetelnie prowadzone. Zawiera³y spisy zdawczo-odbiorcze bez potwierdzenia przyjêcia lub same potwierdzenia przyjêæ
bez spisów, z podanymi szcz¹tkowymi informacjami dotycz¹cymi akt. Czêsto
mo¿na znaleŸæ korespondencjê dotycz¹ca przejmowania akt, ale bez informacji czy przyjêcie dosz³o do skutku.
Same przejêcia by³y zwieñczeniem d³ugotrwa³ego nagabywania zak³adów
pracy czy instytucji. Czêsto zdarza³y siê pisma z jednostek nadzorowanych
z proœb¹ o zgodê na przekazanie akt bez uporz¹dkowania lub o oddelegowanie pracownika do porz¹dkowania akt w zak³adzie. Równie czêsto przychodzi³y do archiwum proœby o przesuniêcie terminu przekazania akt.
13 Ibidem, sygn. 147.
14 Ibidem, sygn. 1.
15 Ibidem, sygn. 143.
16 Ibidem, sygn. 196.
17 Ibidem.
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Uzupe³nienie do Zarz¹dzenia Nr 31/75 z dnia 24 kwietnia 1975 roku
w sprawie likwidacji œrodków maj¹tkowych urzêdów powiatowych okreœli³o
postêpowanie z aktami po urzêdach powiatowych. Wszelkie w¹tpliwoœci osób
pracuj¹cych z ww. aktami w archiwach zak³adowych mia³y rozstrzygaæ odpowiednie oddzia³y Archiwów Pañstwowych18. Ówczesny dyrektor Archiwum
Pañstwowego w Opolu dr Ryszard Dermin przygotowa³ plan reorganizacji
dzia³alnoœci s³u¿by archiwalnej w woj. opolskim. I tak:
— WAP w Opolu obejmowa³o nadzorem teren miasta Opola oraz powiaty
opolski, krapkowicki i strzelecki,
— PAP w Kluczborku odpowiada³o za powiat kluczborski, namys³owski i oleski,
— PAP w Nysie nadzorowa³o teren miasta Nysy i powiatów nyskiego, niemodliñskiego i prudnickiego,
— PAP w Raciborzu mia³o pod piecz¹ teren miasta Raciborza oraz powiatów
raciborskiego, kozielskiego i g³ubczyckiego,
— WAP w Opolu, Oddzia³ Terenowy w Brzegu obejmowa³ nadzorem instytucje na terenie miasta Brzegu oraz powiatu brzeskiego i grodkowskiego.
Dodatkowo zostali wyznaczeni pracownicy odpowiedzialni za zabezpieczenie materia³ów archiwalnych w poszczególnych powiatach, byli to:
— mgr Stefan Czech — powiat opolski,
— mgr Janina Domska — powiat krapkowicki,
— mgr Krystyna Danicka-Marciak — powiat strzelecki,
— mgr Leszek Izbiñski — powiaty brzeski i grodkowski,
— pani Janina Wnêk — powiaty kluczborski, namys³owski i oleski,
— mgr Kazimierz Zalewski — powiaty niemodliñski, nyski i prudnicki,
— mgr Józef Szuka³owski — powiaty g³ubczycki, kozielski i raciborski19.
Nastêpnie rozpoczê³y siê intensywne prace dotycz¹ce zabezpieczenia akt urzêdów powiatowych.
Reforma administracyjna z 1975 roku wymusi³a reorganizacjê ju¿ funkcjonuj¹cego podzia³u kompetencyjnego pomiêdzy archiwami na OpolszczyŸnie,
i zgodnie z zasad¹ pertynencji, przygotowania przejêcia akt z archiwum raciborskiego, które znalaz³o siê poza województwem opolskim. Tak wiêc:
— WAP w Opolu obj¹³ nadzorem teren miasta Opola oraz powiaty opolski,
kozielski, krapkowicki i strzelecki oraz mia³ przej¹æ akta z archiwum raciborskiego dotycz¹ce terenu powiatu kozielskiego,
— WAP w Opolu, Oddzia³ Terenowy w Brzegu nadzorowa³ instytucje na terenie miasta Brzegu oraz powiatów brzeskiego, grodkowskiego i niemodliñskiego; z Powiatowego Archiwum Pañstwowego w Nysie mia³ przej¹æ
akta powiatu niemodliñskiego,
18 Ibidem, sygn. 455.
19 Ibidem.
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— PAP w Kluczborku odpowiada³o za powiaty kluczborski, namys³owski
i czêœæ oleskiego, która pozosta³a przy OpolszczyŸnie,
— PAP w Nysie sprawowa³ pieczê nad terenem miasta Nysy i powiatu nyskiego, prudnickiego i g³ubczyckiego oraz mia³ przej¹æ akta z archiwum raciborskiego dotycz¹ce terenu powiatu g³ubczyckiego20.
W latach 1980–1985 z powodu braku powierzchni magazynowych praktycznie nie gromadzono nowych akt — przejêto jedynie kilka niedu¿ych
dop³ywów — 47 nowych zespo³ów21.
W latach osiemdziesi¹tych rozpoczêto gromadzenie z przedpola archiwalnego akt prezydiów gromadzkich rad narodowych, ich przejmowanie nastêpowa³o bardzo powoli.
W wielu zespo³ach prezydiów przekazywanych do archiwum wystêpowa³y braki materia³ów, a akta by³y nieuporz¹dkowane. Wiele czasu archiwiœci
pañstwowi poœwiêcali na wyjaœnienie powodów powsta³ych luk i uzyskanie jak
najpe³niejszego zbioru dokumentacji gromadzkich rad narodowych22.
W 1983 roku przejêto do archiwum spor¹ grupê akt by³ych Miejskich,
Miejsko-Gminnych i Gminnych Komitetów Frontu Jednoœci oraz Komitetu Wojewódzkiego Frontu Jednoœci Narodu.
W 1987 roku dokonano wymiany akt — Archiwum Pañstwowe w Katowicach Oddzia³ w Raciborzu przekaza³o Archiwum Pañstwowemu w Opolu akta
z województwa opolskiego — 40 zespo³ów, 6883 j.a., 91,45 mb. bez rozdzia³u
na zespo³y23. Oddzia³ w Nysie przej¹³ z Archiwum Pañstwowego w Katowicach
Oddzia³ w Raciborzu 26 zespo³ów, 22 764 j.a. i 229,52 mb..
Po przemianach 1989 roku, 26 stycznia 1990 roku Przewodnicz¹cy Regionu Œl¹ska Opolskiego NSZZ „Solidarnoœæ” pan Jan Ca³ka poinformowa³ dyrektora Archiwum Pañstwowego w Opolu mgr. Andrzeja ¯ak-Mensah o tym, ¿e
w Komitecie Wojewódzkim Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KW
PZPR) i WUSW s¹ niszczone akta. Podczas spotkania z Sekretarzem KW PZPR
Eugeniuszem Brudkiewiczem i obywatelem Machajem odpowiedzialnym za
prace likwidacyjne poinformowano dyrektora archiwum, i¿ — KW PZPR gromadzi wszelkie urz¹dzenia, a tak¿e materia³y drukowane ze wszystkich komitetów terenowych. Druki, broszury, materia³y powielaczowe wywo¿one by³y
i sprzedawane za poœrednictwem Sk³adnicy Surowców Wtórnych, zaœ teczki
osobowe by³ych pracowników PZPR zwracano na ¿yczenie. Zaproponowano
równie¿ kontrolê archiwum zak³adowego Komitetu Wojewódzkiego24.
20 Ibidem, sygn. 455.
21 S. Czech, op. cit., s. 146.
22 Informacje na temat trudnoœci zwi¹zanych z uzupe³nianiem akt mo¿na znaleŸæ w APO w jednostce

o sygn. 462: APO, nr zespo³u 350: Archiwum Pañstwowe w Opolu, sygn. 462.
23 APO, nr 350: APO, sygn. 300, wg sprawozdania z wykonania prac w APO w 1987 roku.
24 Ibidem, sygn. 910, s. 66.
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W piœmie z 20.03.1990 r. Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych prof.
dr hab. Marian Wojciechowski, powo³uj¹c siê na decyzjê Rady Ministrów z dnia
19 marca 1990 roku oraz dzia³aj¹c na podstawie art. 44 ust. 1 w zwi¹zku z art.
42 pkt. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach25 poleci³ przej¹æ materia³y archiwalne by³ej Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej z terenu objêtego w³aœciwoœci¹ dzia³ania Archiwum Pañstwowego w Opolu26.
22 marca tego¿ roku pracownicy Archiwum Pañstwowego w Opolu
przyst¹pili do przejmowania archiwum zak³adowego KW PZPR pod kierownictwem mgr. Stefana Czecha kierownika Oddzia³u II. Liczba jednostek archiwalnych do przejêcia wynosi³a ok. 12 000 i 260 mb. W ponad 100 zespo³ach.
Jednostki by³y zabezpieczone w teczkach tekturowych i przechowywane na
nowych metalowych rega³ach. Wed³ug przeprowadzonego rozeznania wszystkie zespo³y posiada³y inwentarze kartkowe, a zasób by³ prawie kompletny.
Nastêpnie pozosta³y do odebrania archiwalia z by³ego Komitetu Miejskiego i Gminnego w Kêdzierzynie-KoŸlu i Komitetu Gminnego w Pakos³awicach.
Kartoteka osobowa Komitetu Miejskiego w Opolu by³a z³o¿ona w jego siedzibie przy ul. Mickiewicza 2, a pojedyncze paczki z materia³ami archiwalnymi
z terenu województwa znajdowa³y siê tak¿e w budynku by³ej KW PZPR27.
W zwi¹zku z „silnymi naciskami ze strony Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Opolu do prawie natychmiastowego opuszczenia pomieszczeñ, w których
dotychczas zlokalizowane by³o Archiwum KW PZPR, nie przeprowadzono scontrum tych akt, jedynie powi¹zano je w paczki i przewieziono w awaryjnym trybie do przygotowanego pomieszczenia w Opolu-Groszowicach. Przy
przemieszczaniu akt nie by³a obecna archiwistka by³ego Archiwum KW PZPR,
gdy¿ wczeœniej zwolni³a siê i odesz³a z pracy”28. Okolicznoœci te spowodowa³y
przejêcie zespo³ów archiwalnych „bez uprzedniego sprawdzenia ich zawartoœci z posiadan¹ ewidencj¹, a akta z okresu 1975–1990 przejête w ostatnim
czasie z by³ych komitetów terenowych PZPR przekazano w stanie nieuporz¹dkowanym i bez ewidencji”29.
Ustawa o samorz¹dzie terytorialnym z dnia 08.03.1990 r.30 spowodowa³a
likwidacjê do tej pory istniej¹cej administracji pañstwowej ni¿szego szczebla
— gmin i miast, których akta rozpoczê³y powolny nap³yw do zasobu archiwalnego.
25 Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173.
26 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 910, s. 96.
27 Ibidem, sygn. 910, s. 99–100.
28 Ibidem, sygn. 910 s. 243.
29 Pismo z dnia 10 paŸdziernika 1990 roku od przewodnicz¹cego RWSdRP dr. Jerzego Szteligi, ibidem,

sygn. 910, s. 103.
30 Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95.
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Lata dziewiêædziesi¹te to lata likwidacji lub przekszta³ceñ du¿ej iloœci
przedsiêbiorstw i zak³adów pañstwowych. Powodowa³o to silne wzmo¿enie
pracy archiwistów, którzy musieli przygotowywaæ akta powsta³e w wyniku
zmian do przekazania do archiwum pañstwowego.
W 1991 roku Naczelny Dyrektor Archiwów Pañstwowych prof. dr hab.
Marian Wojciechowski zg³osi³ do Ministra Micha³a Boniego pal¹cy problem
zabezpieczania akt osobowych likwidowanych jednostek organizacyjnych31.
Ustalenie procedury postêpowania z ww. dokumentami by³o istotne dla pracowników archiwów pañstwowych, do których zwraca³y siê likwidowane jednostki z proœb¹ o przyjêcie akt. Niestety zamykane zak³ady czy spó³dzielnie
niebêd¹ce pod nadzorem archiwów nie mog³y przekazaæ swojej dokumentacji
do archiwum pañstwowego. Od roku 1991 ogromnie wzros³a iloœæ przyjmowanych akt do zasobu Archiwum Pañstwowego w Opolu — dobrze obrazuje to
tabela przyjêæ zamieszczona poni¿ej, sporz¹dzona na podstawie Ksiêgi Nabytków.
W koñcu lat dziewiêædziesi¹tych nast¹pi³y kolejne przekszta³cenia sieci
archiwalnej na OpolszczyŸnie, w 1998 roku dosz³o do likwidacji Archiwum
Pañstwowego Oddzia³ Terenowy w Brzegu, do archiwum w Opolu przejêto
18177 j.a., 196,06 mb. dokumentacji archiwalnej z Brzegu32. Rok póŸniej,
w 1999 roku zlikwidowano Oddzia³ w Nysie i do magazynów Archiwum
Pañstwowego w Opolu trafi³o z Nysy 28070 j.a., 375,66 mb. akt33.
W latach 1993–1994 przejêto do Archiwum Pañstwowego w Opolu z Centralnego Zwi¹zku Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” Terenowy Zespó³ Lustracji w Opolu akta lustracji Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” z lat
1971–1990 — 2000 teczek34. Przy okazji przyjmowanej wczeœniej dokumentacji Powiatowych Zwi¹zków Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” z terenu
Opolszczyzny stworzono przegl¹d rozwoju spó³dzielczoœci samopomocowej
od zakoñczenia wojny do lat dziewiêædziesi¹tych dwudziestego wieku.
Zarz¹dzenie Nr 18 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia
10.07.1998 r. zmieni³o statut Archiwum Pañstwowego w Opolu. Oprócz istniej¹cych trzech oddzia³ów utworzono nowy Oddzia³ IV zajmuj¹cy siê nadzorem archiwalnym i gromadzeniem zasobu35. Do tej pory nadzór nad archiwami
zak³adowymi sprawowali wszyscy pracownicy merytoryczni, od tego momentu
pracami na przedpolu archiwalnym zajêli siê konkretni pracownicy przydzieleni do nowo powsta³ego Oddzia³u.

31 APO, nr zespo³u 350: Archiwum Pañstwowe w Opolu, sygn. 747.
32 Ksiêga Nabytków Archiwum Pañstwowego w Opolu.
33 Ibidem.
34 Pismo z dnia 29.03.2000 r., APO, nr 350: APO, sygn. 1166, s. 252.
35 Ibidem, sygn. 1007, s. 7.
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Do archiwum trafia³y akta nie tylko przekazywane przez przekszta³cane
lub likwidowane instytucje, czasem zdarza³y siê przejêcia, które mo¿na by nazwaæ wrêcz interwencyjnymi.„
20 paŸdziernika i 22 paŸdziernika 1999 r. Komisja Archiwum Pañstwowego w Opolu w sk³adzie mgr Pawe³ Skawiñski, Jolanta Bugaj, Robert Maliñski,
Tomasz Foltyn w obecnoœci przedstawicieli Urzêdu Miasta Opola (w³aœciciela
budynku) — Marii Sobów i Turhand-Ret Sp. z o.o. (administratora budynku) —
Janusza Kramarza przejê³a rozsyp akt po by³ych organizacjach m³odzie¿owych
ZSMP, FSMP i ZMS”36. Dokumentacja owa by³a porzucona i zalega³a w stosach
na strychu budynku przy ul. Ksi¹¿¹t Opolskich 10, by³o tam sk³adowanych
oko³o 6 mb. akt37.
Wed³ug notatki s³u¿bowej z dnia 15 grudnia 1999 roku po zliczeniu akt
by³ego archiwum Zarz¹du Wojewódzkiego Zwi¹zku Socjalistycznej M³odzie¿y
Polskiej w Opolu okaza³o siê, i¿ przyjêto 1338 j.a. — 28,49 mb. dokumentacji
pochodz¹cej z lat 1950–1985. Z tego 7,79 mb. stanowi³ ca³kowity rozsyp, czyli
luŸne kartki, a 5,09 mb. stanowi³y deklaracje cz³onkowskie”38.
Od 2010 roku rozpoczêto przyjmowanie nowej olbrzymiej grupy akt —
zbiorów teczek dowodów osobistych. Przekazywanie do Archiwum Pañstwowego tej grupy akt trwa do dziœ.
Zasób oddzia³u akt polskich rozrasta³ siê stale, ale nie jednostajnie.
Pocz¹tkowo akta nap³ywa³y wraz ze zmianami w administracji pañstwowej.
By³y przygotowywane przez osoby przypadkowo zajmuj¹ce siê archiwizacj¹
akt, dlatego do zasobu trafia³o du¿o dokumentacji nieuporz¹dkowanej, bez
spisów zdawczo-odbiorczych i prawid³owego opisu jednostek. Wraz z krzepniêciem struktury archiwów oraz dziêki zorganizowanej i systematycznej pracy archiwistów na przedpolu archiwalnym do archiwum przejmowano coraz
lepiej przygotowane akta. Obecnie dziêki pracy nadzoru archiwalnego wszystkie jednostki przekazywane z archiwów zak³adowych maj¹ opis na teczkach,
s¹ spaginowane i przejmowane na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych.
By zobrazowaæ wizualnie wzrost i wahania wzrostu zasobu akt polskich
przygotowana zosta³a tabela na podstawie zapisów ksi¹g nabytków prowadzonych w Archiwum Pañstwowym w Opolu.

36 Ibidem, sygn. 1166, s. 196.
37 Ibidem.
38 Ibidem, sygn. 1166 s. 197.
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Przyjêcia akt polskich wg ksiêgi nabytków
Rok

Iloœæ jednostek

Metra¿

Daty skrajne

1951
1952
1953

2 j.a.

3,45 mb.

1945–1949

1955

171,60 mb.

1945–1954

1956

24,82 mb.

1945–1955

134,10 mb.

1945–1958

1954

1957

1023 j.a.

1958

943 j.a.

1959

3202 j.a.

1960

882 j.a.

2 mb.

1945–1958

1961

1218 j.a.

0,25 mb.

1945–1961

1962

17 j.a.

1945–1958
1945–1958

1945–1950

1963
1964

17,15 mb.

1946–1961

22 j.a.

17,93 mb.

1946–1963

41,90 mb.

1945–1964

1965

687 j.a.

1966

2464 j.a.

1945–1966

1967

1277 j.a.

1945–1967

1970

4136 j.a.

1945–1965

1971

3002 j.a.

1945–1971

1972

5610 j.a.

1945–1971

1973

1157 j.a.

1936–1972

1974

2329 j.a.

1946–1970

1975

1855 j.a.

1950–1973

1976

3132 j.a.

1945–-1973

1968
1969

1977

879 j.a.

1978

1059 j.a.

17,80 mb.

1949–1973

1979

10700 j.a.

168,41 mb.

1945–1973

1980

281 j.a.

1,9 mb.

1960–1980

1947–1975

1981
1982
1983

1249 j.a.

7,61 mb.

1951–1972

1984

415 j.a.

5,40 mb.

1949–1983

1985

332 j.a.

1959–1972
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1986

2444 j.a.

62 mb.

1950–1974

1987

6358 j.a.

68,48 mb.

1945–1969

1988

635 j.a.

13,20 mb.

1945–1975

37 j.a.

0,50 mb.

1946, 1982–1989

1991

9153 j.a.

192,65 mb.

1945–1987

1992

3552 j.a.

55,12 mb.

1945–1991

1989
1990

1993

1064 j.a.

8,45 mb.

1945–1956

1994

3432 j.a.

82,41 mb.

1952–1990

1995

1316 j.a.

47,22 mb.

1945–1991

1996

1957 j.a.

41,37 mb.

1945–1992

1997

923 j.a.

8,56 mb.

1949–1996

1998

770 j.a.,
po likwidacji oddzia³u
w Brzegu
przejêto 18177 j.a.,
razem 18947 j.a.

8,89 mb.
po likwidacji oddzia³u
w Brzegu
przejêto 196,06 mb.,
razem 204,95 mb.

1965–1998

3956 j.a.,
57,05 mb.,
po likwidacji oddzia³u
po likwidacji oddzia³u
w Nysie przejêto 28070 j.a., w Nysie przejêto 318,61 mb.,
razem 32026 j.a
razem 375,66 mb.

1945–1998

1999

1945–1987

1945–1992

2000

3960 j.a.

59,90 mb.

1945–1999

2001

6268 j.a.

131,15 mb.

1947–2000

2002

4383 j.a.

47,17 mb.

1951–2000

2003

2467 j.a.

34,27 mb.

1945–2003

2004

5242 j.a.

67,63 mb.

1945–1999

2005

5366 j.a.

69,95 mb.

1946–2004

2006

4826 j.a.

63,06 mb.

1945–2006

2007

9104 j.a.

59,16 mb.

1945–2004

2008

2538 j.a.

26,67 mb.

1945–1999

2009

8921 j.a.

65,77 mb.

1945–2008

2010

11 726 j.a.

108,13 mb.

1945–2010

2011

11 652 j.a.

74,30 mb.

1945–2011

2012

16 758 j.a.

74,48 mb.

1945–2010
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Aleksandra Foltyn
Shaping the Polish Section of the Opole State Archive Collection
between 1953 and 2012

The beginnings of the Opole State Archive at the urban, district and
finally provincial levels are inevitably connected with the issue of collecting
records carried out by the Polish administration. This article presents the
history of collecting these archival materials between 1953 and 2012, taking
into consideration the earlier period, rom the end of the Second World War
until the beginning of the Provincial State Archive in Opole. The text discusses
the changes in the size of this collection, its expansion, basic problems
connected with the adoption of the acts and the preparation of conditions for
the archives.

Aleksandra Foltyn

Komisje Metodyczne i opracowanie
polskiej czêœci zasobu Archiwum Pañstwowego w Opolu
w latach 1953–2012
W pierwszych powojennych latach ponownej organizacji archiwów
i zabezpieczania oraz gromadzenia zbiorów nie by³o w archiwach komisji
metodycznych.
Po dziesiêciu latach od zakoñczeniu wojny Zarz¹dzenie nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych (dalej NDAP) z dnia 25 czerwca
1955 roku powo³a³o do ¿ycia komisje metodyczne w centralnych i wojewódzkich archiwach pañstwowych1. Postanowiono, ¿e nie w ka¿dym archiwum powstanie od razu komisja metodyczna, dlatego ustalono nadzór nad
placówkami, które z ró¿nych wzglêdów nie mog³y w trybie natychmiastowym zastosowaæ siê do przepisu prawa. Komisja metodyczna sk³ada³a siê
z przewodnicz¹cego, jego zastêpcy i cz³onków. Przewodnicz¹cym zawsze
by³ dyrektor archiwum, który powo³ywa³ i odwo³ywa³ zastêpcê i cz³onków
komisji. Cz³onkowie komisji byli powo³ywani spoœród kustoszy i innych pracowników naukowych danego archiwum. Na posiedzenia komisji mo¿na
by³o zapraszaæ pracowników niewchodz¹cych w sk³ad komisji oraz rzeczoznawców spoza archiwum2.
Nie utworzono komisji metodycznej w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu (dalej WAP). Zarz¹dzeniem Nr 20 NDAP z dnia 8 sierpnia 1955
roku powo³ano komisjê metodyczn¹ w WAP w £odzi, której podporz¹dkowano
archiwum w Opolu.
Rok póŸniej Zarz¹dzenie Nr 9 NDAP z dnia 10 maja 1956 roku podporz¹dkowa³o WAP w Opolu opiece komisji metodycznej przy WAP we
Wroc³awiu.
Pismo Okólne Nr 26 w sprawie prac Komisji Metodycznych z dnia 31 grudnia 1956 roku przypomina³o, ¿e:
1 S. Czech, Z dzia³alnoœci Komisji Metodycznej przy Archiwum Pañstwowym w Opolu w latach 1962–1982,
„Archeion” 1986, t. 81, s. 340.
2 Ibidem, str. 340.
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— archiwa, w których dzia³a³y Komisje, powinny nadsy³aæ do Naczelnej
Dyrekcji teksty uchwa³ Komisji wraz z uzasadnieniem. Nie istnieje obowi¹zek nadsy³ania protoko³ów posiedzeñ Komisji,
— zagadnienia scalania, jako œciœle metodyczne, by³y przedmiotem obrad
Komisji Metodycznej,
— archiwa powinny zawiadamiaæ Naczeln¹ Dyrekcjê na dwa tygodnie przed
terminem o zebraniach Komisji Metodycznych,
— wszyscy pracownicy archiwów powinni byæ obowi¹zkowo powiadamiani
o uchwa³ach Komisji Metodycznych3.
W 1958 roku przygotowano zmiany organizacyjne dotycz¹ce komisji
metodycznych. Pismo okólne nr 5 w sprawie reorganizacji Komisji Metodycznych w Archiwach Pañstwowych z dnia 12.02.1958 r.4 zarz¹dza³o, i¿ komisje
metodyczne bêd¹ mia³y charakter organu, którego uchwa³y s¹ obowi¹zuj¹ce
w zakresie metodycznym.
Podstawowymi zadaniami Komisji Metodycznej by³y:
— metodyczne doradztwo w zakresie bie¿¹cych prac archiwalnych oraz inicjatywa w tej dziedzinie,
— rozstrzyganie aktualnych spornych problemów metodycznych,
— opiniowanie projektów instrukcji metodycznych, schematów, wzorów
pomocy archiwalnych opracowanych przez NDAP lub Archiwa,
— opiniowanie d³ugofalowych i rocznych planów pracy Archiwum od strony
metodycznej,
— utrzymywanie sta³ych kontaktów i wymiany miêdzyarchiwalnej w zakresie metodycznym,
— inicjatywa prac naukowych z zakresu archiwistyki,
— próby stosowania doœwiadczeñ archiwistyki zagranicznej w sprawach
metodycznych.
Zmniejszono liczbê sta³ych cz³onków komisji do 3–5 osób. Na posiedzenia komisji metodycznej nale¿a³o zapraszaæ wszystkich pracowników zainteresowanych prac¹ porz¹dkowo-inwentaryzacyjn¹ stanowi¹c¹ przedmiot
dyskusji5.
Zarz¹dzenie nr 9 NDAP z dnia 9 maja 1958 roku powo³a³o komisje przy
wymienionych w zarz¹dzeniu archiwach, a WAP w Opolu w³¹czy³o w zakres
dzia³ania Komisji Metodycznej przy WAP w Katowicach. Dzieñ póŸniej wydano
Zarz¹dzenie Nr 10 NDAP z dnia 10 maja 1958 roku w sprawie regulaminu Komisji Metodycznych w archiwach pañstwowych6. Wed³ug nowego zarz¹dzenia do
zakresu dzia³ania Komisji nale¿a³o udzielanie pomocy metodycznej w pracy
3 Archiwum Pañstwowe w Opolu (dalej APO), nr zespo³u 350: APO, sygn. 152.
4 Ibidem, sygn. 154.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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archiwalnej i rozwa¿anie g³ównie tych zagadnieñ metodycznych, które s¹ w stadium badawczym.
W szczególnoœci zadaniami Komisji by³o:
— rozpatrywanie spornych problemów metodycznych wynikaj¹cych
z bie¿¹cej pracy archiwum oraz wydawanie wi¹¿¹cych w tym zakresie opinii,
— opiniowanie prac archiwalnych, instrukcji metodycznych, schematów,
wzorów i pomocy archiwalnych opracowanych w archiwum,
— opiniowanie wytycznych do d³ugofalowych i rocznych planów pracy archiwum,
— utrzymywanie sta³ych kontaktów i wymiany archiwalnej w zakresie metodycznym,
— inicjatywa prac naukowych w zakresie archiwistyki,
— analiza i próby wykorzystania doœwiadczeñ archiwistyki zagranicznej
w sprawach metodycznych,
— wydawanie opinii w sprawach metodycznych kierowanych przez NDAP.
Cz³onków Komisji powo³ywa³ dyrektor Archiwum na okres 3 lat. Komisje
w archiwach zatrudniaj¹cych do 25 pracowników dzia³alnoœci podstawowej
liczy³y 3–5 cz³onków (³¹cznie z przewodnicz¹cym), w pozosta³ych archiwach
— 7 cz³onków.
W posiedzeniach Komisji brali udzia³ wszyscy pracownicy oddzia³u, którego praca by³a przedmiotem obrad7.
W koñcu, po siedmiu latach od wprowadzenia w ¿ycie archiwów komisji
metodycznych, Zarz¹dzenie Nr 17 NDAP z 16 paŸdziernika 1962 roku
powo³a³o Komisjê Metodyczn¹ przy Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym
w Opolu i zmieni³o zakres dzia³ania Komisji Metodycznej przy Wojewódzkim
Archiwum Pañstwowym w Katowicach8.
Przewodnicz¹cym zosta³ dyrektor WAP w Opolu mgr Stanis³aw Popio³ek,
a na jej cz³onków powo³ano mgr. Kazimierza Ró¿anowskiego, Helenê Lasoñczyk i mgr. Stanis³awa Czecha9.
W latach 1954–1960 pracownicy Oddzia³u III10 zajmowali siê porz¹dkowaniem akt Gminnych Rad Narodowych11. W 1961 roku uporz¹dkowano zespo³y
„Spo³em” i Rejonowy Urz¹d Likwidacyjny w Opolu oraz Wojewódzk¹ Radê
Zwi¹zków Zawodowych i Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej — Zarz¹d Wojewódzki12.
W 1962 roku Oddzia³ III porz¹dkowa³ akta zespo³ów: Starostwo Powiatowe
7 Ibidem.
8 Ibidem, sygn. 225.
9 S. Czech, op. cit., s. 342.
10 Pocz¹tkowo Oddzia³ Opracowania Akt Polskich nosi³ nazwê Oddzia³u III; od 1971 roku wraz ze

zmian¹ struktury opolskiego archiwum zmieniono nazwê oddzia³u na Oddzia³ II.
11 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 31.
12 Ibidem, sygn. 32.
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w KoŸlu, Wydzia³ Powiatowy w Niemodlinie i Wydzia³ Powiatowy w Prudniku.
W roku 1963 Oddzia³ III pracowa³ nad aktami zespo³ów Starostwo Powiatowe
w KoŸlu oraz Wydzia³ Powiatowy w KoŸlu. Sporz¹dzono 8 wniosków na brakowanie akt z zespo³ów Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych i Wydzia³ów
Powiatowych. Uzyskano na ich wybrakowanie zezwolenie Centralnej Komisji
Brakowania Materia³ów Archiwalnych13.
Pierwsza Komisja Metodyczna zajmuj¹ca siê aktami polskimi odby³a siê
16 wrzeœnia 1963 roku14. Skoncentrowano siê na niej na analizie inwentarzy
kartkowych Prezydiów Powiatowych Rad Narodowych i Wydzia³ów Powiatowych, które by³y w posiadaniu Oddzia³u III. Omówiono metody porz¹dkowania, zaznaczaj¹c koniecznoœæ porz¹dkowania akt wewn¹trz teczek, sta³o siê to
regu³¹ przy opracowywaniu akt polskich15. Komisja wnioskowa³a, aby w planie
przyjêæ na 1964 rok uj¹æ i przej¹æ wszystkie akta z lat 1945–1955 z instytucji
i zak³adów bêd¹cych pod specjalnym nadzorem archiwów16. Magister Popio³ek
postulowa³ skoncentrowanie w pierwszym rzêdzie prac Oddzia³u III na
zespo³ach starostw, wydzia³ów powiatowych i powiatowych rad narodowych17.
Zgodnie z sugesti¹ dyrekcji, wyra¿onej na Komisji Metodycznej w latach
1964–1965, Oddzia³ III uporz¹dkowa³ akta zespo³ów znajduj¹cych siê ju¿ w archiwum, czyli: Starostwo Powiatowe w KoŸlu, Starostwo Powiatowe w Opolu, Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich i Zarz¹d Miejski w Opolu18.
W 1966 roku odby³y siê tylko dwie komisje. Pierwsza komisja z dnia 23
marca 1966 roku zajmowa³a siê projektem wytycznych Naczelnej Dyrekcji dla
archiwów zak³adowych i archiwów pañstwowych w sprawie akt zespo³ów
otwartych. Na posiedzeniu drugiej komisji 30 grudnia 1966 r. przedstawiono
wstêpy i uk³ad inwentarza 4 zespo³ów:
— Sztab Organizacyjny Grupy Operacyjnej Œl¹sk Opolski,
— Komitet Obywatelski Polaków Œl¹ska Opolskiego,
— grupy zespo³ów Towarzystwo Burs i Stypendiów Zarz¹d Wojewódzki
w Opolu i Oddzia³y Powiatowe,
— Spo³eczny Komitet Radiofonizacji Kraju Zarz¹d Okrêgu w Opolu19.
Podczas obrad komisji odby³a siê o¿ywiona dyskusja dotycz¹ca pojêcia
grupa zespo³ów. Podjêto decyzjê, ¿e by³e Zarz¹dy Gminne, które od 1950 roku
nosi³y nazwê Prezydium Gminnej Rady Narodowej maj¹ nosiæ ostatni¹ nazwê,
czyli Prezydium Gminnej Rady Narodowej.
13 Ibidem.
14 Ibidem, sygn. 1082.
15 S. Czech, op. cit., s. 342.
16 Ibidem, s. 342.
17 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 1082.
18 Ibidem, sygn. 32.
19 Ibidem, sygn. 630.
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Podczas dwóch Komisji Metodycznych, które odby³y siê dla zatwierdzenia zespo³ów przygotowanych przez Oddzia³ III w 1967 roku zatwierdzono 5
wstêpów i inwentarzy zespo³ów:
— grupy akt Komunalne Kasy Oszczêdnoœci,
— Wojewódzka Rada Zwi¹zków Zawodowych w Opolu,
— Powiatowy i Miejski Urz¹d Informacji i Propagandy w Opolu,
— Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich,
— Wydzia³ Powiatowy w Strzelcach Opolskich20.
Podczas dyskusji na temat zespo³ów Komunalne Kasy Oszczêdnoœci zdefiniowano pojêcie grupy zespo³ów. Na ten temat wypowiedzia³a siê w odpowiedzi na przes³any protokó³ z posiedzenia komisji Naczelna Dyrekcja Archiwów
Pañstwowych, chodzi³o o prawid³owe rozumienie terminu grupa zespo³ów
i opinii o tym, jak sporz¹dzaæ inwentarz i kartê zespo³u dla grupy zespo³ów21.
W latach 1968–1976 kontynuowano opracowywanie i zatwierdzanie wstêpów i inwentarzy do zespo³ów akt polskich wytworzonych w latach
1945–1950. G³ównie przedstawiano na Komisji Metodycznej akta Powiatowych Rad Narodowych, Wydzia³ów Powiatowych, Starostw Powiatowych,
Zarz¹dów Miejskich i Inspektoratów Szkolnych. Zespo³y te by³y przechowywane w Wojewódzkim, jak i Powiatowych Archiwach Pañstwowych i opracowywane przez pracowników, dla których przedstawianie przygotowanych wstêpów
i inwentarzy do oceny Komisji Metodycznej by³o nowym doœwiadczeniem
w ich pracy zawodowej22. Protoko³y ówczesnych komisji zawiera³y du¿o wskazówek dla pracuj¹cych przy opracowaniu akt polskich. Zwracano uwagê na stosowanie nawiasu kwadratowego przy nadanych datach i tytu³ach,
przypominano o roszyfrowywaniu skrótów23. Przypominano o podawaniu podstaw prawnych dzia³alnoœci i likwidacji przedstawianych urzêdów lub
zak³adów24. W ówczesnych wstêpach nie praktykowano podawania przypisów,
jedynie wymieniano literaturê. W inwentarzu zdarza³o siê ³¹czenie kilku jednostek na jednej karcie inwentarzowej oraz nierozwijanie skrótów w tytu³ach.
W roku 1970, oprócz akt administracji pañstwowej, na komisjach zaczê³a
siê pojawiaæ inna dokumentacja. Na posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia
14 lutego 1970 roku przedstawiono 2 zespo³y: Zwi¹zek Bran¿owy Spó³dzielni
Odzie¿owych i Skórzanych w Opolu, Zwi¹zek Bran¿owy Spó³dzielni Us³ugowo-Budowlanych w Opolu25.
20 Ibidem, sygn. 631.
21 S. Czech, op. cit., s. 343.
22 Ibidem, s. 344.
23 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 223. Protokó³ z posiedzenia Komisji Metodycznej z dnia 19
listopada 1968 roku.
24 Ibidem, sygn. 224. Protokó³ z posiedzenia Komisji Metodycznej z dnia 11 marca 1969 roku.
25 Ibidem, sygn. 225.
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10 maja 1971 roku odby³o siê posiedzenie Komisji Metodycznej, którego
tematem by³o ocenienie „inwentarzy, które nie gwarantuj¹ prawid³owego
wykorzystania zasobu z powodów formalnych i merytorycznych”26. Wed³ug
s³ów ówczesnego dyrektora mgr. Ryszarda Dermina posiedzenie „zosta³o
zwo³ane w zwi¹zku z Zarz¹dzeniem Nr 2 z 1970 roku Naczelnego Dyrektora
Archiwów Pañstwowych w celu przeprowadzenia oceny opracowanych inwentarzy archiwalnych”27. Referat i ocenê inwentarzy opracowa³ i przedstawi³ na
komisji mgr Jan Cichoñ. Wedle jego opinii, zastrze¿enia budzi³y wstêpy do
zespo³ów niemieckich starostw powiatowych (landratur) oraz wydzia³ów
powiatowych (Kreisausschuss) opracowane niezgodnie z wytycznymi. Z akt polskich, systematyzacja starostwa powiatowego w Opolu zosta³a oceniona jako
„niew³aœciwa i szczególnie rzucaj¹ca siê w oczy”28. Ustalono, i¿ Starostwo
Powiatowe w Opolu nale¿y ponownie usystematyzowaæ oraz wybrakowaæ
z zespo³u akta niemaj¹ce naukowej wartoœci. Takie decyzje podjêto uzasadniaj¹c, ¿e gdy owe zespo³y by³y przygotowywane do udostêpniania nie by³o
jeszcze opracowanych wytycznych do opracowania wstêpów29.
25 maja 1971 roku Komisja Metodyczna zajê³a siê spraw¹ inwentarzy kartkowych zespo³ów otwartych w celu opracowania dla nich inwentarzy ksi¹¿kowych. Po dyskusji przyjêto propozycjê mgr. Czecha, by dla zespo³ów otwartych
— uwzglêdnionych w sporz¹dzonym przez niego wykazie, które s¹ ju¿
uporz¹dkowane i posiadaj¹ inwentarze kartkowe, „których akta z uwagi na
ustalenie cezur” mog³y byæ ostatecznie uporz¹dkowane — sporz¹dziæ inwentarze ksi¹¿kowe. Na komisji wprowadzono równie¿ karty A i B dla zespo³ów oraz
„utrzymano inwentarze ksi¹¿kowe w zespo³ach otwartych, których cykle
zosta³y opracowane”30.
W 1971 roku na 7 zespo³ów zatwierdzonych — 4 to zespo³y Zarz¹dów
Miejskich w Krapkowicach, Leœnicy, Strzelcach Opolskich i UjeŸdzie Œl¹skim.
A kolejne trzy to: Spo³eczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Komitet Wojewódzki w Opolu, grupa zespo³ów Spo³eczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy
— Komitety Powiatowe oraz Zwi¹zek Bran¿owy Spó³dzielni Wytwórczych
Województwa Opolskiego w Opolu31.
Kolejne posiedzenie Komisji Metodycznej odby³o siê 15 wrzeœnia 1975
roku. Na nim oceniano wstêpy i inwentarze Towarzystwa Rozwoju Ziem
Zachodnich Zarz¹d Wojewódzki w Opolu oraz grupy zespo³ów Towarzystwo
26 Ibidem, sygn. 226.
27 Nie znaleziono wymienionego zarz¹dzenia w Zbiorze przepisów archiwalnych z lat 1952–2000

wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych w 2002 roku w Warszawie. Byæ mo¿e
chodzi³o o Zarz¹dzenie Nr 6 z 11 lutego 1970 roku lub o inne zarz¹dzenie nieujête w tym zbiorze.
28 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 226.
29 Ibidem.
30 Ibidem.
31 Ibidem.
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Rozwoju Ziem Zachodnich Zarz¹dy Powiatowe, Miejskie i Zak³adowe32. W¹tpliwoœci wzbudzi³o po³¹czenie w grupie zespo³ów akt zarz¹dów powiatowych,
miejskich, zak³adowych i uczelnianych Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich. Wed³ug cz³onków komisji, nazwy zespo³ów sugeruj¹, ¿e po³¹czono w grupê zespo³y akt ró¿nych instancji, co by³o sprzeczne z archiwaln¹ zasad¹
tworzenia grupy zespo³ów akt urzêdów lub instytucji tej samej instancji.
W odpowiedzi autor wstêpu i inwentarza wyjaœni³, i¿ pomimo innych nazw
wszystkie zespo³y podporz¹dkowane by³y bezpoœrednio Zarz¹dowi Wojewódzkiemu TRZZ, wiêc mo¿na traktowaæ je jako zarz¹dy jednej instancji. To wyjaœnienie zadowoli³o cz³onków komisji33.
Zarz¹dzenie Nr 12 Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych (dalej
NDAP) z dnia 4 kwietnia 1970 roku powo³a³o nowe komisje metodyczne w celu
d¹¿enia do sta³ego podnoszenia poziomu pracy metodycznej archiwów
pañstwowych i doskonalenia naukowych metod pracy34. Komisje dzia³a³y
w archiwum, w którym zosta³y powo³ane. Powo³ano równie¿ Komisjê Metodyczn¹ w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Opolu.
Szeœæ lat póŸniej — 25 wrzeœnia 1976 roku –Zarz¹dzeniem Nr 13 NDAP
powo³ano ponownie Komisjê Metodyczn¹ w WAP w Opolu35.
W latach 1978–1992 zwiêkszy³a siê znacznie liczba zespo³ów przedstawianych na Komisjach Metodycznych, zdecydowanie zaczê³y te¿ dominowaæ
akta polskie. By³y to: inspektoraty szkolne, akta reprezentuj¹ce szkolnictwo
(licea i studium nauczycielskie), urzêdy likwidacyjne, banki, izba przemys³owo-handlowa, spó³dzielcze przedsiêbiorstwa, akta dotycz¹ce kultury
i nauki, takie jak Towarzystwo Przyjació³ Nauki i Sztuki w Opolu, Komitet
Badañ Naukowych Opolszczyzny w Opolu, Redakcja Miesiêcznika „Odra”
w Opolu, Komisja Specjalna do Walki z Nadu¿yciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Opolu. W 1979 roku rozpoczêto zatwierdzanie urzêdów
skarbowych, powiatowych pe³nomocników rz¹dowych do spraw podatku gruntowego, pañstwowych central handlowych oraz kolejnych urzêdów likwidacyjnych. W latach 1981–1987 na komisjach zaczê³y siê znów pojawiaæ akta
administracyjne. Mowa tu o starostwach powiatowych, powiatowych radach
narodowych, wydzia³ach powiatowych, prezydiach miejskich rad narodowych,
urzêdów miejskich, a ponadto równie¿ akta organizacji „S³u¿ba Polsce”, Wojewódzkiego Komitetu Spo³ecznego Funduszu Budowy Szkó³ i Internatów
w Opolu, pañstwowych nieruchomoœci ziemskich. Na komisjach metodycznych
od roku 1982 do 1986 pojawia³a siê du¿a grupa akt zwi¹zków zawodowych
pracowników ró¿nych grup zawodowych (np. pracowników kultury i sztuki,
32 Ibidem, sygn. 230.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem, sygn. 231.
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nauczycielstwa polskiego czy metalowców) wraz z Wojewódzk¹ Rad¹
Zwi¹zków Zawodowych. W 1986 roku zatwierdzono zespó³ Zjednoczenie
Pañstwowych Przedsiêbiorstw Gospodarki Rolnej w Opolu.
Od koñca 1989 roku a¿ do 2000 roku nasili³y siê prace nad zespo³ami
administracji pañstwowej. Na komisjach omawiano akta zespo³ów gminnych
rad narodowych z terenu Opolszczyzny, urzêdów miast i gmin, prezydiów gromadzkich rad narodowych, prezydiów miejskich rad narodowych i prezydiów
powiatowych rad narodowych, a tak¿e starostw powiatowych i inspektoratów
szkolnych.
W 1990 roku przejêto ca³oœæ zasobu Archiwum Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej KW PZPR). Ju¿ 2 lata póŸniej na
posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia 31 lipca 1992 roku informowano, ¿e
przy aktach przejêtych z KW PZPR zosta³y rozpoczête prace segregacyjne
poszczególnych zespo³ów, g³ównie podstawowych instancji partyjnych. OpóŸnienia w porz¹dkowaniu akt spowodowane by³y przeprowadzanym remontem
w budynku archiwum oraz faktem, ¿e znaczn¹ iloœæ materia³u do segregacji stanowi³y akta luŸne36.
5 grudnia 1996 roku w Opolu odby³o siê spotkanie przedstawicieli komisji metodycznych37. Wziêli w nim udzia³ — ze strony Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych — dr Andrzej Biernat i doc. dr Boles³aw Woszczyñski oraz
cz³onkowie komisji metodycznych z poszczególnych archiwów:
— Archiwum Pañstwowe w Szczecinie — dr Jan Macholak,
— Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu — mgr Helena Ku³o,
— Archiwum Pañstwowe w Katowicach — mgr Sabina Klimkiewicz,
— Archiwum Pañstwowe w Zielonej Górze — doc.dr hab. Jerzy Piotr Majchrzak i mgr Beata Grelewicz,
— Archiwum Pañstwowe w Krakowie — mgr Aleksander Litewka,
— Archiwum Pañstwowe w Poznaniu — Jan Mi³osz oraz cz³onkowie Komisji
Metodycznej w Opolu: mgr Jan Kornek, Eugenia £ysiak, Janina Domska,
Bo¿ena Bartyñska, Renata £uczków-Mak³owicz, Beata Szutenberg,
Barbara Sypko, Bronis³aw Serwadczak, Pawe³ Skawiñski.
Na spotkaniu dyskutowano kwestie:
1. Czy komisje metodyczne s¹ potrzebne?
2. Kto powinien byæ przewodnicz¹cym komisji metodycznej?
3. Jaki ma byæ jej sk³ad?
4. Czy zachowaæ odrêbnoœæ Komisji Metodycznej i Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji?
5. Czy nale¿a³oby zachowaæ dotychczasow¹ formê inwentarza?

36 Ibidem, sygn. 734.
37 Ibidem, sygn. 896.
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Wszyscy zgodzili siê, ¿e komisje metodyczne s¹ potrzebne, a przewodnicz¹cym komisji powinien byæ dyrektor archiwum. W drugiej kwestii wiêkszoœæ uczestników przychyla³a siê do po³¹czenia obu komisji. Zg³oszono
potrzebê wprowadzenia funkcji recenzenta, g³ównie przez wzgl¹d na m³odych
i niedoœwiadczonych pracowników opracowuj¹cych swoje pierwsze zespo³y
akt. Recenzent, wg. dyrektora Jana Macholaka, to niejako promotor opracowanego wstêpu do inwentarza zespo³u akt38. Efektem tego spotkania dla Komisji
Metodycznej w Archiwum Pañstwowym w Opolu by³o ustanowienie recenzenta dla ka¿dego zespo³u, który by³ przedstawiany na komisji.
Dwa lata póŸniej podjêto prace nad aktami Polskiej Partii Socjalistycznej
(PPS) i Polskiej Partii Robotniczej (PPR) z terenów Opolszczyzny. Problemy, które wy³oni³y siê podczas opracowania by³y jednym z tematów Komisji Metodycznej z dnia 17 grudnia 1998 roku39. Oprócz problemów z aktami partyjnymi na
owej komisji przedstawiono i zatwierdzono inwentarze i wstêpy do zespo³ów
prezydiów miejskich rad narodowych w Opolu i Otmuchowie oraz informacjê
o zespo³ach opracowanych, do których do³¹czono jednostki dodatkowe
wy³onione podczas skontrum i w wyniku przemieszczania zasobu.
2000 rok przyniós³ du¿¹ zmianê dla prac nad opracowaniem zespo³ów.
Zarz¹dzenie Nr 5 NDAP z dnia 08.05.2000 r. wprowadzi³o zmianê przepisów
metodycznych zwi¹zanych z opracowaniem zasobu archiwalnego40. Zarz¹dzenie wprowadza³o podzia³ zasobu archiwalnego na 3 grupy akt:
— Grupa 1 — zespo³y opracowuje siê wg starych zasad.
— Grupa 2 — nale¿y opracowaæ, skracaj¹c niemal¿e wszystkie elementy
wstêpu do inwentarza z wyj¹tkiem dziejów ustrojowych twórcy oraz
zawartoœci akt zespo³u. W zarz¹dzeniu by³a propozycja by zrezygnowaæ
z fizycznej systematyzacji, a jedynie poddaæ systematyzowaniu inwentarz. W celu sprawnego inwentaryzowania zasobu zaproponowano stosowaæ bazê danych IZA.
— Grupa 3 — zespo³y posiadaj¹ce prawid³owe spisy zdawczo-odbiorcze.
Konieczne jest przejmowanie przez archiwa pañstwowe akt z archiwów
zak³adowych jedynie w stanie uporz¹dkowanym41.
Wprowadzenie do powszechnego u¿ytku bazy danych IZA wymusi³o komputeryzacjê archiwów, tak by ka¿dy pracuj¹cy nad zespo³em posiada³ do dyspozycji sprzêt komputerowy.
15 grudnia 2000 roku Komisja Metodyczna obradowa³a nad problemami
wynik³ymi podczas opracowania akt partyjnych42. Zespó³ akt KW PZPR sk³ada³
38 Ibidem.
39 Ibidem, sygn. 1011.
40 Ibidem, sygn. 1113. Posiedzenie Komisji Metodycznej z dnia 4 paŸdziernika 2000 roku.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
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siê z akt Komitetów Powiatowych, Miejskich, Gminnych i Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP). W Archiwum KW PZPR akta wszystkich komitetów do
1975 roku stoj¹cych w hierarchii ni¿ej od Komitetów Powiatowych zosta³y
w³¹czone do jego zespo³u, mimo ¿e nie stanowi³y jego integralnych czêœci,
a by³y odrêbnymi zespo³ami wytworzonymi przez samodzielne organizacje partyjne. Po reformie administracyjnej (czerwiec 1975 rok), która znios³a strukturê powiatów, straci³y racjê bytu Komitety Powiatowe. Ich rolê przejê³y
Komitety Miejsko-Gminne — komitety stoj¹ce ni¿ej w hierarchii stanowi³y
odrêbne zespo³y. Propozycj¹, któr¹ omawiano na komisji by³o wy³¹czenie komitetów w³¹czonych sztucznie do Komitetów Powiatowych i stworzenie
zespo³ów prostych — do tego rozwi¹zania przychyli³a siê Komisja.
W roku 2001 zatwierdzano akta przyjête z Archiwum Wojewódzkiego
KW PZPR. By³y to akta Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu oraz z terenu
Opolszczyzny: Komitetów Miejskich i Komitetów Miejsko-Gminnych PZPR,
Komitetów Gromadzkich, Komitetów Gminnych, Podstawowych Organizacji
Partyjnych i Komitetów Zak³adowych PZPR oraz jeden zespó³ spoza akt partyjnych, czyli Zarz¹d Miejski w Nysie43.
W latach 2002–2005 nast¹pi³ powrót do najwczeœniej opracowanych akt
administracji pañstwowej z lat 1945–1950 i innych najwczeœniej zatwierdzanych zespo³ów, które by³y czêsto wypo¿yczane przez korzystaj¹cych z czytelni
archiwum. Zespo³y te zosta³y ponownie opracowane wed³ug nowych wytycznych i dostosowane, szczególnie jeœli chodzi o systematyzacjê, do mo¿liwoœci,
jakie da³a pracownikom archiwów baza danych IZA i wprowadzona dziêki niej
sygnatura „skacz¹ca”. Ponownie wrócono do akt starostw powiatowych, powiatowych rad narodowych, wydzia³ów powiatowych, zarz¹dów miejskich, miejskich rad narodowych i gminnych rad narodowych. Powrócono równie¿ do
inspektoratów szkolnych, urzêdów likwidacyjnych, urzêdów skarbowych
i powiatowych pe³nomocników rz¹dowych do spraw podatku gruntowego, liceów pedagogicznych i studium nauczycielskiego.
Jednak praca Oddzia³u II nie koncentrowa³a siê tylko na ponownym opracowaniu zespo³ów. Przygotowywano równie¿ akta pod obrady Komisji Metodycznej — Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu oraz Urzêdu
Wojewódzkiego w Opolu. Rozpoczêto opracowywanie prezydiów miejskich
rad narodowych oraz prezydiów powiatowych rad narodowych i urzêdów
powiatowych. Z innych akt przedstawiono komisji: rejonowe oœrodki pracy partyjnej, Wojewódzki Komitet Frontu Jednoœci Narodu w Opolu, Ligê Kobiet. W
tym okresie zatwierdzono zespo³y Wojewódzkiego Domu Kultury w Opolu,
Okrêgowego Zwi¹zku Cechów w Opolu, Izby Rzemieœlniczej w Opolu, rozpoczêto równie¿ prace nad aktami notariuszy.

43 Ibidem, sygn. 1114.
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W 2004 r. zatwierdzono zespo³y prezydiów gromadzkich rad narodowych
powiatów g³ubczyckiego, kluczborskiego, krapkowickiego, niemodliñskiego,
nyskiego, prudnickiego i strzeleckiego oraz zespo³y zlikwidowanych archiwów
terenowych jak Powiatowe Archiwum Pañstwowe w Kluczborku, AP w Opolu
oddzia³ w Brzegu i AP w Opolu oddzia³ w Nysie.
W 2005 roku zakoñczono prace nad prezydiami gromadzkich rad narodowych, koñcz¹c je zespo³ami z powiatu oleskiego i zatwierdzeniem zmian w rozmiarach zespo³ów prezydiów gromadzkich rad narodowych powiatów:
brzeskiego, grodkowskiego, kozielskiego, namys³owskiego i opolskiego.
Oprócz tego stawa³y na komisji zespo³y Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Pe³nomocników na terenie Opolszczyzny, Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Opolu, Opolskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk w Opolu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarz¹d Wojewódzki w Opolu, Towarzystwo Przyjació³ Dzieci
Zarz¹d Okrêgu w Opolu, Prezydium Rady Narodowej Osiedla Otmêt, Zwi¹zek
Polskich Artystów Plastyków Zarz¹d Okrêgu w Opolu, Uniwersytet Ludowy
w Sulis³awiu, Powiatowy Urz¹d Informacji i Propagandy w Nysie, Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu oraz Wojewódzka Rada Zwi¹zków
Zawodowych II w Opolu, a tak¿e powiatowe rady zwi¹zków zawodowych, miejsko-powiatowe rady zwi¹zków zawodowych i Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Przemys³u Chemicznego Zarz¹d Okrêgu w Kêdzierzynie. Z innych
zespo³ów akt zatwierdzono w 2005 roku Zak³ady Porcelitu „Tu³owice”
w Tu³owicach, Zwi¹zek M³odzie¿y Polskiej Zarz¹d Wojewódzki w Opolu, Regionalny Zwi¹zek Spó³dzielni Inwalidów w Opolu, Patriotyczny Ruch Odrodzenia
Narodowego Rada Wojewódzka w Opolu, Socjaldemokracja Rzeczypospolitej
Polskiej Wojewódzki Zarz¹d w Opolu, Komitet Powiatowy Stronnictwa Demokratycznego w Nysie, Nyskie Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne w Nysie,
Zwi¹zek Bojowników o Wolnoœæ i Demokracjê Zarz¹d Oddzia³u Powiatowego
w Nysie, Oœrodek Kultury Filmowej i Fotograficznej w Nysie.
Rozpoczêto w 2005 roku i kontynuowano w 2006 i 2011 roku przedstawianie na Komisji Metodycznej akt komisji wyborczych z terenu województwa
opolskiego.
Decyzja Nr 20 NDAP z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotycz¹cych uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pañstwowych by³a omawiana
na posiedzeniu Komisji Metodycznej z dnia 14 lutego 2003 roku wraz
z Zarz¹dzeniem Nr 1 NDAP z dnia 20 stycznia 2003 roku dotycz¹cym zmiany
zarz¹dzenia w sprawie utworzenia w archiwach pañstwowych komisji metodycznych oraz okreœlenia zakresu i trybu ich dzia³alnoœci oraz Decyzj¹
Nr 1 NDAP z dnia 20 stycznia 2003 roku w sprawie utworzenia w archiwach
pañstwowych komisji metodycznych oraz okreœlenia zakresu i trybu ich
dzia³ania.
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Decyzja Nr 20 NDAP z dnia 10 grudnia 2002 roku wprowadza³a podzia³ na
3 grupy: A1, A2, A3. Kwalifikacji do poszczególnych grup dokonywa³a Komisja
Metodyczna ka¿dego archiwum, a dokonany podzia³ podlega³ zatwierdzeniu
przez Naczeln¹ Dyrekcjê.
Archiwistom dano mo¿liwoœæ odst¹pienia od wydzielania do brakowania
pojedynczych kart, które nie przekracza³y ³¹cznie 50% zawartoœci teczki,
a w przypadku zespo³ów z grupy A3 zaniechania przywracania w³aœciwego
uk³adu chronologicznego w obrêbie jednostek archiwalnych. Decyzja wprowadza³a zasadê niezmiennoœci sygnatury jednostki archiwalnej w obrêbie
zespo³u. Sygnatura w inwentarzu ksi¹¿kowym przesta³a pe³niæ funkcjê numeru
porz¹dkowego w obrêbie inwentarza, sta³a siê oznaczeniem jednostki w obrêbie zespo³u. Inwentarze zespo³ów nale¿a³o sporz¹dzaæ z wykorzystaniem techniki komputerowej.
Na Oddzia³ IV (Nadzoru) na³o¿ono obowi¹zek prowadzenia, oprócz tradycyjnej formy rejestracji, ewidencji elektronicznej.
Przez kolejne cztery lata (2006–2009) praca Oddzia³u II koncentrowa³a
siê g³ównie na zespo³ach zak³adów przemys³owych oraz organizacji spó³dzielczych.
W 2006 roku przed Komisj¹ Metodyczn¹ stan¹³ opolski przemys³ cementowy (Cementownia „Bolko”, Cementownia „Groszowice”, Cementownia
„Odra”, Cementownia „Piast”, Cementownia „Strzelce Opolskie”, Opolskie
Zak³ady Przemys³u Cementowego, Opolski Kombinat Cementowo-Wapienniczy
w Strzelcach Opolskich oraz Biuro Projektów Przemys³u Cementowego
i Wapienniczego w Krakowie Oddzia³ w Opolu). Przedstawiano komisji kolejne
zespo³y Podstawowych Organizacji Partyjnych PZPR, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrznego i Us³ug w Opolu (dalej WPHWiU), Okrêgowy
Zarz¹d Wodny w Opolu, zespo³y powiatowych zwi¹zków kó³ek rolniczych
województwa opolskiego, Oddzia³ów Narodowego Banku Polskiego, Wojewódzkiego Zrzeszenia „Ludowe Zespo³y Sportowe” w Opolu oraz Rady Powiatowej Zrzeszenia „Ludowe Zespo³y Sportowe”. Przygotowano równie¿ akta
zak³adów bêd¹cych pod nadzorem archiwum pañstwowego, takich jak:
Zak³ady Tkanin Dekoracyjnych „Welur” w Kietrzu, Przedsiêbiorstwo Przemys³u
Drzewnego w Opolu, Zak³ad Urz¹dzeñ Przemys³owych w Nysie, Kopalnia Gipsu
„Dzier¿ys³aw” w Dzier¿ys³awiu, Gipso³omy „Czernica” w Czernicy, Kopalnia Gipsu „Czernica Dzier¿ys³aw” w Czernicy, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Oddzia³ w Opolu, „Famak” Fabryka Maszyn i Urz¹dzeñ w Kluczborku,
Powszechna Kasa Oszczêdnoœci Oddzia³ Wojewódzki w Opolu oraz kolekcjê
map poszczególnych powiatów województwa opolskiego.
W kolejnym roku kontynuowano opracowywanie zak³adów przemys³owych na posiedzenia Komisji Metodycznej. Przygotowano zespo³y
wyodrêbnione z WPHWiU, czyli Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Tekstylno-Odzie¿owe „Otex” w Opolu, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Handlu
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Artyku³ami Papierniczymi i Sportowymi w Opolu, Zak³ad Us³ug Radiotechnicznych i Telewizyjnych w Opolu, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Hurtu Artyku³ów Gospodarstwa Domowego „ Agred” w Opolu, Wojewódzkie
Przedsiêbiorstwo Handlu Obuwiem w Opolu, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo
Handlu Meblami w Opolu. Inne zak³ady, nad którymi prace zakoñczono w 2007
roku to Fabryka Samochodów Dostawczych w Nysie, Zak³ady Przemys³u
Wapienniczego „Kamieñ Wielki” w Kamieniu Œl¹skim, Tarnowskie Zak³ady Przemys³u Wapienniczego w Tarnowie Opolskim, Huta Szk³a Okiennego „Murów”
w Murowie, Okrêgowy Zarz¹d Lasów Pañstwowych w Opolu, Opolskie Zak³ady
Piwowarskie w G³ubczycach, Opolskie Zak³ady Przemys³u Wapienniczego
w Gogolinie, Nadodrzañskie Zak³ady Przemys³u T³uszczowego w Brzegu,
Zak³ad Sieci Elektrycznych w Nysie, Opolskie Zak³ady Przemys³u Cukierniczego
„Odra” w Brzegu, Œl¹skie Zak³ady Przemys³u Wapienniczego „Opolwap” Spó³ka
Akcyjna w Tarnowie Opolskim, Cukrownia „Cerekiew” w Ciê¿kowicach, Fabryka Armatur „G³ucho³azy” w G³ucho³azach, Powiatowa Wielobran¿owa
Spó³dzielnia Pracy Us³ug Rzemieœlniczych w Niemodlinie, Nyskie Zak³ady Przemys³u Terenowego w Nysie, Huta „Ma³apanew” w Ozimku, Przedsiêbiorstwo
Przemys³u Betonów „Prefabet” S. A. W Kluczborku, Zak³ady Cementowo-Wapiennicze „Góra¿d¿e” S.A. w Choruli. Oprócz tego pracowano nad aktami spó³dzielczymi i administracji pañstwowej: Okrêgowej Komisji
Arbitra¿owej w Opolu, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urzêdu Powiatowego w Prudniku, Wojewódzkiego Zwi¹zku Spó³dzielni Mieszkaniowych
w Opolu, „Spo³em” Wojewódzkiego Zwi¹zku Powszechnych Spó³dzielni
Spo¿ywców w Opolu, „Spo³em” Wojewódzkiej Spó³dzielni Spo¿ywców w Opolu, „Spo³em” Zwi¹zku Spó³dzielni Spo¿ywców Oddzia³ Okrêgowy w Opolu oraz
Powiatowych Spó³dzielni Spo¿ywców.
W roku 2008 trwa³o dalej zatwierdzanie g³ównie zak³adów przemys³owych. Przedstawiono pod obrady komisji akta: Œl¹skich Zak³adów Przemys³u Skórzanego „Otmêt” w Krapkowicach, G³ucho³askich Zak³adów
Papierniczych w G³ucho³azach, Fabryki Maszyn Rolniczych „Agromet” Spó³ka
z o.o. W Brzegu, Nadodrzañskich Zak³adów Garbarskich Przedsiêbiorstwo
Pañstwowe Wyodrêbnione w Brzegu, Fabryki Maszyn i Urz¹dzeñ „Agromet-Pionier” w Strzelcach Opolskich, Zak³adów Naprawczych Taboru Kolejowego
„Opole” S.A. W Opolu, Opolskiego Zak³adu Przemys³u Lniarskiego „Linop³yt”
w Wo³czynie, Fabryki Silników Elektrycznych „Besel” S.A. W Brzegu, Zak³adów
Mechanicznych Przemys³u Materia³ów Ogniotrwa³ych „OFAMA” w Opolu, Okrêgowego Przedsiêbiorstwa Obrotu Zwierzêtami Hodowlanymi w Opolu oraz
G³ucho³askich Fabryk Mebli w G³ucho³azach. Opracowano tak¿e akta dwóch
zespo³ów spó³dzielczych: Wojewódzkiego Zwi¹zku Spó³dzielni Mieszkaniowych w Opolu oraz Powiatowej Wielobran¿owej Spó³dzielni Pracy i Us³ug Rzemieœlniczych w Grodkowie. Przed komisj¹ stan¹³ równie¿ ostatni z zespo³ów
partyjnych Archiwum Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu.
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W 2009 roku pracowano nad du¿¹ grup¹ akt administracji pañstwowej.
Chodzi tu o gminne i miejskie czy miejsko-gminne rady narodowe oraz urzêdy
gmin, miejskie czy miejsko-gminne. Przedstawiono do oceny komisji zespo³y
dotycz¹ce m³odzie¿ówek partyjnych, takich jak: Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku
Socjalistycznej M³odzie¿y Polskiej, Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku M³odzie¿y
Socjalistycznej, Zarz¹d Wojewódzki Zwi¹zku Socjalistycznej M³odzie¿y Wiejskiej, Zarz¹d Wojewódzki Socjalistycznego Zwi¹zku Studentów Polskich, Rada
Wojewódzka Federacji Socjalistycznych Zwi¹zków M³odzie¿y Polskiej —
wszystkie w Opolu. Kontynuowano równie¿ zatwierdzanie akt zak³adów przemys³owych. Przed Komisj¹ Metodyczn¹ stanê³y Zak³ady Przemys³u Bawe³nianego „Frotex” w Prudniku, Zak³ady Przemys³u Dziewiarskiego „Unia” Spó³ka
z o.o. W G³ubczycach, Opolskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa Lekkiego
w Opolu oraz Zak³ad Elementów Specjalizowanych w Brzegu. Dodatkowo przygotowano na komisjê zespo³u Banku Rolnego oddzia³y powiatowe i oddzia³
wojewódzki, a tak¿e zespó³ Zbiór materia³ów ulotnych Archiwum Pañstwowego w Opolu po 1945 roku.
W latach 2006–2009 akta zak³adów przemys³owych w iloœci zespo³ów
zatwierdzanych na posiedzeniach Komisji Metodycznej stanowi³y odpowiednio — w 2006 roku — 16 na 67 zatwierdzonych zespo³ów, w 2007 roku — 24
na 49 zatwierdzonych zespo³ów. W roku 2008 wiêkszoœæ zespo³ów zatwierdzanych na komisji to akta zak³adów przemys³owych, bo na ogóln¹ iloœæ 14
zespo³ów by³o ich a¿ 11. W 2009 to zaledwie 4 zespo³y na 137 staj¹cych na
komisji. Mo¿na powiedzieæ, ¿e wiêkszoœæ akt zak³adów przemys³owych z terenu Opolszczyzny przechowywanych w archiwum i bêd¹cych zespo³ami
zamkniêtymi zosta³a opracowana w tym okresie.
Ca³y 2010 rok by³ poœwiêcony opracowaniu i zatwierdzeniu akt gminnych, miejskich czy miejsko-gminnych rad narodowych oraz urzêdów gmin,
miejskich czy miejsko-gminnych.
W 2011 roku koñczono pracê nad aktami gminnych, miejskich czy miejsko-gminnych rad narodowych oraz urzêdów gmin, miejskich czy miejsko-gminnych. Przedstawiono pod obrady Komisji Metodycznej zespo³y s¹dów
grodzkich, powiatowych, okrêgowych i obywatelskich, urzêdów rejonowych,
pañstwowych biur notarialnych i notariuszy oraz prokuraturê s¹du okrêgowego w Nysie z siedzib¹ w Prudniku. Kontynuowano prace nad zespo³ami
dotycz¹cymi bankowoœci zespo³ów, takich jak: Bank Inwestycyjny, oddzia³y Banku Zachodniego, Bank Polska Kasa Opieki S.A, Powszechny Bank Gospodarczy
S.A. W £odzi II Oddzia³ w Opolu oraz Zak³ad Œw. Józefa w Prószkowie, Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego czy Technikum Rachunkowoœci Rolnej
w Oleœnie. Zatwierdzono w tym¿e roku Krapkowickie Zak³ady Celulozowo-Papiernicze w Krapkowicach, Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Opolu,
Urz¹d Zatrudnienia w Katowicach Oddzia³ w Opolu, Wojewódzkie
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Zjednoczenie Przedsiêbiorstw Pañstwowego Przemys³u Terenowego, Zjednoczenie Technicznej Obs³ugi Rolnictwa w Opolu, Wojewódzki Zarz¹d Przedsiêbiorstwa Budownictwa Terenowego, Opolskie Przedsiêbiorstwo Budownictwa
Miejskiego, Opolskie Zjednoczenie Budownictwa, Opolski Kombinat Budowlany, Opolskie Przedsiêbiorstwo Budowlane S.A. W Opolu. Opracowano 4
zespo³y inspektoratów statystycznych (1 miejski i 3 powiatowe), powiatowe
zwi¹zki gminnych spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”, Pañstwowy Oœrodek
Maszynowy w Wo³czynie i akta pañstwowych gospodarstw rolnych, rolniczych
spó³dzielni i rolniczych zrzeszeñ spó³dzielczych oraz kombinatów pañstwowych gospodarstw rolnych, Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego w Opolu
oraz Wojewódzki Zarz¹d Inwestycji Rolniczych i Dyrekcja Budownictwa Rolniczego w Opolu. Komisja zatwierdzi³a zespo³y wojewódzkich instytucji, takich
jak: Wojewódzki Zarz¹d Inwestycji Miejskich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roœlin, Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roœlin, Wojewódzki
Zarz¹d Wodnych Melioracji, Wojewódzki Zarz¹d Gospodarki Wodnej i Melioracji, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Nasiennej, Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji — wszystkie w Opolu. Opracowano
i zatwierdzono równie¿ pañstwowe centrale handlowe w Brzegu i Kluczborku,
Zak³ad In¿ynieryjno-Konstrukcyjny Spó³dzielnia Pracy w Brzegu, Powiatowego
Pe³nomocnika Rz¹dowego d.s. Podatku Gruntowego w Nysie, Podstawow¹
Organizacjê Partyjn¹ Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Urzêdzie
Miasta i Gminy w G³ucho³azach oraz Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Skarbowych w Opolu, Centrum Szkolenia Spó³dzielczego Konstancin-Jeziorna Oœrodek Szkolenia w Nysie, Rejonowe Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji oraz Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji w Opolu.
29 wrzeœnia 2011 roku tematem posiedzenia Komisji Metodycznej by³o
omówienie podzia³u zasobu Archiwum Pañstwowego w Opolu na grupy przewidziane w Decyzji nr 20 NDAP z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotycz¹cych uproszczonego opracowania
zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach pañstwowych. Przedstawiony podzia³ zosta³ przygotowany przez Pani¹ mgr Barbarê Sypko i po uwagach cz³onków komisji — zatwierdzony.
W 2012 roku odby³a siê jedynie jedna Komisja Metodyczna zajmuj¹ca siê
aktami polskimi. Na posiedzeniu komisji z dnia 13 kwietnia 2012 roku omówiono i zatwierdzono 4 zespo³y: „Ter-Zet” Zak³ad Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu, Budowlana Spó³dzielnia Pracy w Ozimku,
Spó³dzielnia Pracy Konstrukcji Stalowych „Konstal” w Odrow¹¿u oraz Spó³dzielnia Pracy „Fotografika” w Opolu.
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Zarz¹dzenie nr 2 NDAP z dnia 2 maja 1952 r. powo³a³o Centraln¹ Komisjê
Brakowania Akt przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych44 oraz wojewódzkie komisje brakowania akt.
Dwa lata póŸniej zarz¹dzenie nr 8 NDAP z dnia 8 czerwca 1954 roku
powo³a³o Centraln¹ Komisjê Brakowania Materia³ów Archiwalnych przy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych45.
Centralna komisja mia³a m.in., oprócz innych zadañ, nadzorowaæ
dzia³alnoœæ komisji brakowania materia³ów archiwalnych przy archiwach centralnych i wojewódzkich.
Tym samym zarz¹dzeniem powo³ano do ¿ycia wojewódzkie komisje brakowania materia³ów archiwalnych. W sk³ad wojewódzkiej komisji wchodzili
przewodnicz¹cy i jego zastêpca, mianowani przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych oraz 2–5 cz³onków powo³anych przez dyrektora archiwum
spoœród pracowników archiwum lub podleg³ych mu jednostek. W zakres
dzia³ania wojewódzkiej komisji wchodzi³o m.in.:
— opiniowanie brakowania materia³ów archiwalnych dokonywanych przez
urzêdy, instytucje, organizacje i przedsiêbiorstwa z terenu objêtego
dzia³alnoœci¹ danego archiwum wojewódzkiego,
— wspó³praca z dyrektorem archiwum w kwestii typowania zespo³ów
w³asnych archiwum do brakowania,
— opracowywanie i przedstawianie dyrektorowi archiwum wniosków
w sprawie brakowania materia³ów archiwalnych z zespo³ów w³asnych
archiwum,
— wykonywanie innych czynnoœci z zakresu brakowania materia³ów archiwalnych na polecenie CKBMA46.
Pismo okólne nr 14 NDAP z dnia 13 lipca 1959 roku47 uœciœla³o, i¿ dyrektor archiwum mo¿e (na wniosek wojewódzkiej komisji brakowania) udzielaæ
zezwoleñ na niszczenie akt wybrakowanych z zespo³ów archiwalnych przechowywanych w powiatowych archiwach pañstwowych. Zezwolenie na brakowanie z zespo³ów w³asnych archiwum wojewódzkiego oraz oddzia³ów
44 Zarz¹dzenie Nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 2.05.1952 r. w sprawie
zakresu dzia³ania i trybu postêpowania komisji brakowania akt, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych
wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych w latach 1952–2000, Warszawa 2002,
s.188–189.
45 Zarz¹dzenie Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 8.06.1954 r. w sprawie
organizacji i trybu postêpowania komisji brakowania materia³ów archiwalnych, [w:] Zbiór przepisów
archiwalnych wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych w latach 1952–2000,
Warszawa 2002, s. 229–231.
46 Ibidem, s. 230.
47 Pismo Okólne Nr 14 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 13.07.1959 r. w sprawie
uprawnienia archiwów wojewódzkich do udzielania zezwoleñ na niszczenie akt wybrakowanych przez
oddzia³y terenowe i archiwa powiatowe z ich zespo³ów archiwalnych, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych
wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych w latach 1952–2000, Warszawa 2002,
s. 268.
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terenowych wydaje Naczelny Dyrektor na wniosek Centralnej Komisji Brakowania Materia³ów Archiwalnych.
Dokumentacja wytworzona do 1950 roku by³a brakowana na podstawie
zgody CKAOD oraz na podstawie Zarz¹dzenia Nr 7 NDAP z 9 kwietnia 1966
roku48 w sprawie zmiany rozporz¹dzenia nr 23 NDAP z 30 paŸdziernika 1965
roku49 dotycz¹cego upowa¿nienia dyrektorów archiwów pañstwowych do
wydawania zezwoleñ na niszczenie niektórych akt wybrakowanych z w³asnego
zasobu archiwalnego oraz Zarz¹dzenia Nr 2 NDAP z 20 lutego 1986 roku
w sprawie okreœlenia szczegó³owego zakresu i trybu dzia³ania oraz ustalenia
sk³adu Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. W 1965 roku
dyrektorom wojewódzkich archiwów pañstwowych dano prawo do wydawania
zezwoleñ na niszczenie akt wybrakowanych z poszczególnych zespo³ów archiwalnych, jeœli akta te powsta³y po 1950 roku lub gdy s¹ bezsporn¹ makulatur¹.
Rok póŸniej z tekstu upowa¿nienia usuniêto okreœlenie „bezsporna makulatura”, zosta³o wiêc prawo dyrektora „do wydawania zezwoleñ na niszczenie akt
wybrakowanych z poszczególnych zespo³ów archiwalnych przechowywanych
w zasobie w³asnym archiwum lub archiwów podleg³ych (oddzia³y terenowe lub
powiatowe archiwa pañstwowe), je¿eli akta te powsta³y po 1950 roku”.
Kolejnym prze³omowym krokiem w kwestii opracowania i brakowania
materia³ów z zatwierdzanych zespo³ów by³o Zarz¹dzenie Nr 4 NDAP z dnia 6
czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji. W myœl tego zarz¹dzenia Centralna Komisja dosta³a prawo
opiniowania wniosków dotycz¹cych brakowania w archiwach pañstwowych,
w tym szczególnie dla dokumentacji wytworzonej do roku 1975 w³¹cznie.
W poni¿szej tabeli przedstawiono iloœæ zespo³ów Oddzia³u II zatwierdzonych w danym roku na posiedzeniu Komisji Metodycznej.
Rok
1955
1956
1957

Iloœæ inwentarzy zespo³ów Oddzia³u II
zatwierdzonych przez Komisjê Metodyczn¹
–
–
–

48 Zarz¹dzenie Nr 7 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 9.04.1966 r. w sprawie
zmiany zarz¹dzenia nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 30 paŸdziernika 1965 r.
w sprawie upowa¿nienia dyrektorów archiwów pañstwowych do wydawania zezwoleñ na niszczenie
niektórych akt wybrakowanych z w³asnego zasobu archiwalnego, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych
wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych w latach 1952–2000, Warszawa 2002,
s. 323.
49 Zarz¹dzenie Nr 23 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z 30 paŸdziernika 1965 r.
w sprawie upowa¿nienia dyrektorów archiwów pañstwowych do wydawania zezwoleñ na niszczenie
niektórych akt wybrakowanych z w³asnego zasobu archiwalnego, [w:] Zbiór przepisów archiwalnych
wydanych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych w latach 1952–2000, Warszawa 2002,
s. 323.
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1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

–
–
–
–
–
–
–
–
4
5
3
9
5
7
–
–
8
2
2
–
15
14
–
21
9
6
4
1
1
3
–
13
–
59
30
24
39
14
–
–
2
–
–
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

604
7
68
186
101
67
49
14
137
77
126
4

Zmiany w wygl¹dzie wstêpów i inwentarzy chcia³abym przedstawiæ,
korzystaj¹c ze zeskanowanych inwentarzy. Skany oznaczono w nastêpuj¹cy
sposób:
— 1 — skany z inwentarza Gminne rady narodowe powiatu opolskiego,
— 2 — skany z inwentarza Powiatowego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie.
Zaprezentowane g³ówne strony inwentarzy ró¿ni¹ siê od siebie szczegó³ami, choæ zasadniczo s¹ podobne. We wszystkich inwentarzach w lewym górnym rogu podana jest nazwa archiwum wraz z adresem. Wszystkie zawieraj¹
nazwê zespo³u i daty skrajne. Inwentarz Gminnych rad narodowych powiatu opolskiego pod datami skrajnymi ma podan¹ liczbê jednostek, jest podana równie¿
iloœæ zespo³ów. Brak tych informacji w inwentarzu Powiatowego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie, zawiera on natomiast skrót
nazwy zespo³u podany tu¿ pod nazw¹ w pe³nym brzmieniu, informacjê kto opracowa³ inwentarz oraz numer zespo³u wraz ze skrótem nazwy archiwum.
Tylko nowe inwentarze przygotowywane przy pomocy bazy IZA i komputera posiadaj¹ spis treœci umieszczany na pierwszej stronie.
Podstawow¹ ró¿nic¹ widoczn¹ przy porównaniu pierwszych stron inwentarzy jest nag³ówek. Starszy inwentarz ma wstêp, w którym nastêpuje nazwa
zespo³u lub grupy zespo³ów. W nowszych inwentarzach nag³ówek jest uzale¿niony od grupy, do której zosta³ przypisany zespó³. Do zespo³ów grupy A1
i A2 przygotowuje siê wstêpy dla zespo³ów grupy A3 — notatki informacyjne,
zarzucono równie¿ podawanie nazw zespo³ów. Zamiast nag³ówka „Dzieje
ustrojowe urzêdu” jest nag³ówek „Dzieje ustrojowe”, gdy¿ nie wszystkie
zespo³y opracowywane w archiwach s¹ urzêdami. W nowszych wstêpach przypisy znajduj¹ siê poni¿ej tekstu na ka¿dej stronie, brak ich natomiast w dawniej opracowanych inwentarzach.
— 123 —

60 lat Archiwum Pañstwowego w Opolu

1. Strona tytu³owa wstêpu i inwentarza zespo³ów: Gromadzkie Rady Narodowe powiatu
opolskiego.

— 124 —

OTWARTY SKARBIEC PAMIÊCI, VOL. I

2. Strona tytu³owa notatki informacyjnej i inwentarza zespo³u Powiatowy Zwi¹zek Gminnych
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie.
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3. Spis treœci notatki informacyjnej i inwentarza zespo³u Powiatowy Zwi¹zek Gminnych
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie

Zawartoœæ zespo³u by³a opisywana wydzia³ami (patrz strona 6 inwentarza), obecnie przy opisie zawartoœci zespo³u pos³ugujemy siê seriami, wg. których systematyzowane s¹ akta. Podajemy nazwê serii, ile jednostek zawiera,
z jakich lat znajduj¹ siê w niej akta oraz ogóln¹ charakterystykê jednostek.
Informacja o zastosowanej metodzie porz¹dkowania lub, tak jak pisano
dawniej, Informacja o zastosowanej metodzie porz¹dkowania i inwentaryzacji
zespo³ów , równie¿ uleg³a zmianie. W starszych inwentarzach dominuje opis
prac wykonanych przy zespole, brak natomiast podstaw metodycznych, które
wspomaga³y opracowuj¹cego. W nowych inwentarzach opis prac przy zespole
zosta³, ale s¹ podane równie¿ wskazówki metodyczne, zgodnie z którymi
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4. Pierwsza strona wstêpu do zespo³ów: Gromadzkie Rady Narodowe powiatu opolskiego.
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5. Pierwsza strona notatki informacyjnej do zespo³u Powiatowy Zwi¹zek
Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie.

pracowano nad zespo³em, czym kierowano siê przy systematyzacji akt, podaje
siê te¿ informacjê o sporz¹dzonych indeksach oraz o wykorzystaniu przy systematyzacji bazy IZA. Dodatkowo w formie tabeli rozlicza siê ewentualne zmiany
w iloœci jednostek i metra¿u zespo³u, pod t¹ informacj¹ znajduje siê podpis
autora.
Dopóki nie wprowadzono komputerowej bazy IZA opracowane inwentarze wygl¹da³y tak jak w prezentowanym inwentarzu Gminnych Rad
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6. Czêœæ wstêpu do zespo³u omawiaj¹ca zastosowane metody porz¹dkowania i inwentaryzacji podczas opracowania zespo³ów: Gromadzkie Rady
Narodowe powiatu opolskiego.

Narodowych. Sygnatury by³y uk³adane po kolei, a jakakolwiek zmiana
w uk³adzie powodowa³a przesygnowanie zespo³u. Zaznaczano w inwentarzu
tylko wydzia³y czy inne du¿e grupy akt, jeœli by³y one zaznaczane przy systematyzacji zespo³u. Korzystanie z bazy danych i systematyzacja inwentarza za jej
pomoc¹ spowodowa³a, i¿ jednostki dosta³y podczas opracowania sygnaturê
sta³¹. Zmiany w systematyzacji nie poci¹gaj¹ za sob¹ koniecznoœci
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7. Pierwsza strona czêœci wstêpu do zespo³u omawiaj¹ca zastosowane metody porz¹dkowania
i inwentaryzacji podczas opracowania zespo³u Powiatowy Zwi¹zek Gminnych Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie.
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8. Druga strona czêœci wstêpu do zespo³u omawiaj¹ca zastosowane metody porz¹dkowania
i inwentaryzacji podczas opracowania zespo³u Powiatowy Zwi¹zek Gminnych Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie.
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9. Strona inwentarza zespo³ów: Gromadzkie Rady Narodowe powiatu opolskiego.
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10. Strona inwentarza zespo³u Powiatowy Zwi¹zek Gminnych Spó³dzielni
„Samopomoc Ch³opska” w Oleœnie.

przesygnowania akt zespo³u. Przy wydruku inwentarza pokazane s¹ serie i podserie, wed³ug których uk³adany jest inwentarz .
Przez lata pracy zmienia³y siê przepisy, œrodki techniczne wspomagaj¹ce
opracowanie i tworzenie inwentarzy, jednak osobom opracowuj¹cym
i cz³onkom Komisji Metodycznych nieodmiennie przyœwieca³ jeden cel — by
jak najlepiej przygotowane zespo³y mog³y s³u¿yæ korzystaj¹cym w jak najbardziej przyjazny dla nich sposób.
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Aleksandra Foltyn
Methodological Commissions and the study of the Polish section of the
State Archive Collection in Opole from 1953 to 2012.

Ordinance No. 14 of the General Director for State Archives (referred to
here as GDSA) of 25 June 1955, set up methodological commissions in central
and provincial state archives. The commissions’ scope of duties was mainly to
conduct research on detailed methodological and archival matters. The State
Archive in Opole was primarily subordinated in its functioning to the commissions in £ódŸ, Wroc³aw and Katowice. This was due to ordinance No. 17 of
GDSA of 16 October 1962 which set up the Methodological Commission at the
State Archive in Opole. This article presents the activity of the Opole methodological commission as well as the process of studying archival materials after
1945. The chronological order of the text analyses the years between
1953–2012.

Renata £uczków-Mak³owicz

Ewidencja, informacja, udostêpnianie
i popularyzacja materia³ów archiwalnych w Archiwum Pañstwowym
w Opolu
Prowadzenie ewidencji ca³oœci przechowywanego zasobu archiwalnego
to jedno z wielu zadañ, jakie ma w swoim zakresie Oddzia³ III. Ewidencja obrazuje nie tylko aktualny stan zasobu, pokazuje tak¿e w jaki sposób, kiedy,
w jakim rozmiarze materia³y archiwalne trafi³y do archiwum, kto je przekaza³
i czy podlega³y brakowaniu.
Zanim komputeryzacja na dobre wkroczy³a w nasze ¿ycie codzienne, ewidencja prowadzona by³a w tradycyjnej papierowej formie ksi¹g nabytków
i ubytków, kartoteki zespo³ów, spisu zespo³ów i zbiorów oraz spisu inwentarzy
archiwalnych. Prowadzenie takiej ewidencji zakoñczone zosta³o w 2000 roku
wraz z wprowadzeniem bazy danych SEZAM. Od tego momentu ksiêgê nabytków, ubytków czy przesuniêæ miêdzyzespo³owych zast¹pi³y wydruki ze wspomnianej bazy.
Wszechobecna komputeryzacja, czy to w dziedzinie ewidencji, czy
w opracowaniu zasobu, nie wp³ynê³a jeszcze jednak na ca³kowity zanik tradycyjnych œrodków ewidencji zespo³ów. W dalszym ci¹gu zdarza siê, ¿e przechowywane w archiwach pañstwowych zespo³y posiadaj¹ tradycyjne spisy
zdawczo-odbiorcze sporz¹dzone podczas przekazywania akt do archiwum. Co
prawda, coraz wiêcej inwentarzy ma postaæ wydruków z komputerowych baz
danych, jednak nadal w u¿yciu s¹ równie¿ inwentarze kartkowe.
Podwaliny zasobu opolskiego archiwum da³y akta zgromadzone w archiwum miejskim. W oparciu o Rozporz¹dzenie Ministra Oœwiaty z 1 czerwca
1950 roku zorganizowano w Opolu Powiatowy Oddzia³ Archiwum Pañstwowego w Katowicach, a z r¹k Szymona Koszyka — archiwariusza i kierownika Archiwum Miejskiego, przejêto materia³y, na które z³o¿y³o siê: 63 dokumenty
pergaminowe z lat 1322–1935; 236 ksi¹g miejskich z lat 1532–1853; 253 tomy
akt reponowanych (Alter Aktenbestand) z lat 1736–1894; 294 tomy tzw. „akt ze
strychu” (Bestliche Akten vom Badën) z lat 1667–1906; 1559 tomów Repositur 229
— Abteilung Stadt Oppeln — Stadtarchiv Breslau z lat 1741–1902 zwróconych po
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1935 roku przez Archiwum Pañstwowe we Wroc³awiu1. Wed³ug innych danych
zasób Archiwum Miejskiego w Opolu pod koniec jego dzia³alnoœci liczy³: 71
dokumentów pergaminowych, 204 dokumenty papierowe, 235 ksi¹g miejskich
i 96 mb. akt2. W 1952 roku opolskie archiwum posiada³o ju¿ 114 zespo³ów
o ³¹cznej iloœci 315 mb. akt3.
Systematyczne gromadzenie akt wytworzonych przez polskie urzêdy
i zak³ady przemys³owe, rozpoczêto pod koniec lat piêædziesi¹tych, wczeœniej
skupiaj¹c ca³y wysi³ek na przejmowaniu archiwaliów sprzed 1945 roku nieistniej¹cych ju¿ niemieckich urzêdów i instytucji, a stanowi¹cych bardzo cenne
Ÿród³o dla historii Œl¹ska Opolskiego4. Pocz¹tki dzia³alnoœci archiwum w Opolu
by³y bardzo trudne. Boryka³o siê ono przede wszystkim ze z³¹ sytuacj¹ lokalow¹ oraz brakami kadrowymi.
W kolejnych dekadach zasób archiwum powiêksza³ siê systematycznie
o nowe zespo³y lub dop³ywy do ju¿ zarejestrowanych. Pod koniec lat szeœædziesi¹tych wynosi³ 400 zespo³ów, 77 851 ja. i 1 171 mb.5 Koñcówka lat siedemdziesi¹tych to 1 124 zespo³y, 216 884 ja. i 3 906 mb.6 Lata osiemdziesi¹te
zakoñczy³y siê wynikiem 1 215 zespo³ów, 250 550 j.a. i 4 040 mb.7
Najbardziej spektakularny wzrost zasobu nast¹pi³ na prze³omie lat dziewiêædziesi¹tych i pierwszej dekady XXI wieku. Wówczas to do archiwum
powróci³ zespó³ Rejencji Opolskiej, który do tego momentu przechowywany
by³ w Archiwum Pañstwowym we Wroc³awiu. Przyjêto tak¿e znacz¹c¹ iloœæ akt
s¹dowych wytworzonych przed 1945 rokiem, a pozostaj¹cych poza archiwum
wbrew obowi¹zuj¹cym przepisom. W ten sposób zasób Archiwum Pañstwowego w Opolu wzrós³ o oko³o 2 500 mb. akt. Wed³ug stanu na 31 grudnia 2012
roku zasób liczy³: 3 029 zespo³ów, 798 949 j.a. i 7 869,43 mb. akt.
Udostêpnianie materia³ów archiwalnych stanowi bardzo istotn¹ czêœæ
zadañ realizowanych przez archiwa. Odbywa siê ono w formie bezpoœredniej
— poprzez kontakt korzystaj¹cego z archiwaliami w pracowni naukowej oraz
w formie poœredniej, czyli wykonywanie kwerend. Przygotowanie akt do udostêpnienia jest wynikiem pracy wielu archiwistów pocz¹wszy od nadzoru nad
narastaj¹cym zasobem archiwalnym, poprzez jego opracowanie, sporz¹dzenie
pomocy ewidencyjno-informacyjnych, przechowywanie i w³aœciwe zabezpieczenie.
1 Archiwum Pañstwowe w Opolu (dalej APO), nr zespo³u 350: Archiwum Pañstwowe w Opolu,
sygn. 849.
2 S. Czech, 25 lat dzia³alnoœci wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu, „Kwartalnik Opolski” 1978,
nr 1, s. 39.
3 Ibidem.
4 Ibidem, s. 41–42.
5 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 283.
6 Ibidem, sygn. 293.
7 Ibidem, sygn. 738.
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Udostêpnianie zasobów przechowywanych w archiwach pañstwowych od
zakoñczenia dzia³añ drugiej wojny œwiatowej do 1951 roku regulowa³ dekret
Naczelnika Pañstwa oraz przedwojenne przepisy wykonawcze. Wspomniane
regulacje by³y doœæ liberalne, faktycznie jednak stosowano znaczne obostrzenia. Dekret o archiwach z 29 marca 1951 roku potwierdza³ obowi¹zek udostêpniania zasobów ci¹¿¹cy na archiwach pañstwowych, w dalszym ci¹gu jednak
w zastosowaniu istnia³o wiele ograniczeñ. Radykalnych rozwi¹zañ w kwestii
udostêpniania materia³ów archiwalnych nie przynios³a równie¿ Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z 14 lipca 1983 roku. W zwi¹zku
z brakiem jasnych sformu³owañ w ustawie archiwalnej, Minister Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki wyda³ 25 lipca 1984 roku rozporz¹dzenie, które
uregulowa³o sporne kwestie. Rozporz¹dzenie ustala³o, ¿e archiwalia mog³y byæ
udostêpniane przed up³ywem trzydziestu lat od momentu ich wytworzenia za
zgod¹ dyrektora archiwum, który musia³ powiadomiæ o tym fakcie Naczelnego
Dyrektora Archiwów Pañstwowych, do którego kompetencji nale¿a³o z kolei
wydawanie zgody na korzystanie z akt dla cudzoziemców. o wolnym dostêpie
obywateli do materia³ów archiwalnych przechowywanych w archiwach
pañstwowych mo¿na mówiæ dopiero od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych
XX wieku.
Dostêp do zasobów archiwum zwiêksza³ siê w miarê gromadzenia archiwaliów oraz prowadzenia regularnych prac porz¹dkowych, a w zwi¹zku z tym
przekazywania do korzystania kolejnych opracowanych zespo³ów. W 1951
roku z materia³ów archiwalnych skorzysta³y jedynie 2 osoby, które w zwi¹zku
z tym odby³y 3 wizyty i zapozna³y siê z 8 jednostkami aktowymi8. Ju¿ jednak
trzy lata póŸniej, w 1954 roku, nast¹pi³o znaczne zwiêkszenie siê ruchu w pracowni naukowej, na co wskazuj¹ nastêpuj¹ce dane: 14 korzystaj¹cych, 53 wizyty i 334 udostêpnione jednostki9. Kolejne dekady charakteryzowa³y siê rosn¹c¹
liczb¹ osób korzystaj¹cych z zasobu, sk³adanych wizyt i wykorzystanych jednostek. W latach szeœædziesi¹tych by³o to od 40 do 99 osób korzystaj¹cych, które
odby³y od 205 do 1178 wizyt, i które skorzysta³y z 476 do 2333 jednostek aktowych10. Lata siedemdziesi¹te to odpowiednio: od 56 do 113 osób korzystaj¹cych z zasobu; od 556 do 954 wizyt; od 771 do 2351 udostêpnionych
jednostek11. Nastêpne dwie dekady– lata osiemdziesi¹te i dziewiêædziesi¹te —
charakteryzowa³y siê nastêpuj¹cymi statystykami: od 32 do 113 osób korzystaj¹cych z archiwaliów; od 199 do 632 wizyt; od 574 do 3719 udostêpnionych
jednostek12. W kolejnych latach frekwencja w pracowni naukowej wykazywa³a
8 Ibidem, sygn. 824.
9 Ibidem, sygn. 42.
10 Ibidem, sygn. 47–52; 640–641; 279–281.
11 Ibidem, sygn. 282–292.
12 Ibidem, sygn. 293–301, 671, 738–739, 777–778, 901–902, 957, 1015.
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sta³¹ tendencjê wzrostow¹, tak aby w 2012 roku uzyskaæ nastêpuj¹cy wynik:
453 osoby korzystaj¹ce z zasobu; 1518 wizyt; 10793 udostêpnionych jednostek. Tendencj¹ ostatnich czasów jest coraz szersze korzystanie z komputerowych baz danych i stron internetowych. Dziêki temu badacze lepiej orientuj¹
siê w zasobie archiwów i szybciej uzyskuj¹ potrzebne im informacje. W tej
sytuacji liczba korzystaj¹cych i jednostek udostêpnionych bezpoœrednio ulega
stabilizacji.
W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci archiwum, pracowniê naukow¹
odwiedzali g³ównie historycy reprezentuj¹cy miejscowe œrodowisko naukowe,
ale tak¿e wywodz¹cy siê ze œrodowisk naukowych oœrodków s¹siaduj¹cych
z Opolem. Wraz z up³ywem lat, obok historyków, z materia³ów archiwalnych
zaczêli korzystaæ przedstawiciele innych dziedzin naukowych, pojawili siê studenci pisz¹cy prace magisterskie, pracownicy muzeów, bibliotek, historycy
sztuki, socjologowie, nauczyciele czy regionaliœci.
Zainteresowania tematyczne badaczy ulega³y zmianom wraz ze zmieniaj¹cym siê zapotrzebowaniem wynikaj¹cym z sytuacji politycznej, spo³ecznej, obyczajowej oraz mody. W pocz¹tkowym okresie w badaniach naukowych
przewa¿a³a problematyka spo³eczno-gospodarcza. W miarê up³ywu czasu,
zakres i zainteresowania korzystaj¹cych z archiwaliów ulega³y zmianom.
Wp³yw na to mia³a nie tylko ewolucja w sytuacji politycznej, ale tak¿e wzbogacaj¹cy siê z roku na rok zasób. Korzystaj¹cy zaczêli siêgaæ po tematy zwi¹zane
z dziejami Opolszczyzny sprzed 1945 roku.
Ostatnie lata w zakresie udostêpniania zosta³y zdominowane przez zainteresowania aktami metrykalnymi i stanu cywilnego, co wynika ze wzrostu
popularnoœci badañ genealogicznych. Du¿¹ grupê klientów pracowni naukowej stanowi¹ równie¿ u¿ytkownicy korzystaj¹cy z archiwaliów do celów
w³asnoœciowych i urzêdowych. Czêœæ z tych korzystaj¹cych to osoby prywatne,
które do kontaktu z archiwaliami zosta³y zmuszone w zwi¹zku z prowadzeniem lub uczestniczeniem w postêpowaniach s¹dowych lub administracyjnych
dotycz¹cych na przyk³ad sprostowania pisowni nazwiska, potwierdzenia prawa
do nabycia spadku lub potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.
Omawiaj¹c poszczególne grupy korzystaj¹cych warto wspomnieæ, ¿e pracowniê naukow¹ odwiedzaj¹ tak¿e pracownicy kancelarii adwokackich, kuratorzy
czy oddelegowani pracownicy ró¿nych urzêdów.
Inn¹ form¹ udostêpniania archiwaliów realizowan¹ przez Archiwum
Pañstwowe w Opolu jest wykonywanie kwerend na potrzeby urzêdów, instytucji czy osób prywatnych, co w terminologii archiwalnej okreœlane jest udostêpnianiem poœrednim. Pierwsze dane dotycz¹ce kwerend pochodz¹ z 1952 roku,
wówczas to zrealizowano 3 kwerendy, w tym 2 naukowe i 1 urzêdow¹13.
W sprawozdaniu za 1954 rok mo¿na odnaleŸæ informacjê o wykonaniu 12
13 Ibidem, sygn. 833.
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kwerend, z czego 2 zrealizowano dla osób z zagranicy14. W nastêpnych dekadach liczba kwerend systematycznie roœnie, tak aby w latach dziewiêædziesi¹tych osi¹gn¹æ blisko piêæ tysiêcy. Rekordowym w realizacji kwerend by³ rok
1994, kiedy wykonano ich ogó³em 481015. W pierwszej dekadzie XX wieku
statystyki w tej dziedzinie wykazuj¹ tendencje spadkowe, natomiast ostatnie
dane statystyczne za 2012 rok wykazuj¹, ¿e zrealizowano ogó³em 1385
kwerend.
Podobnie jak zmienia³y siê statystyki iloœciowe wykonywanych kwerend,
zmianom ulegali równie¿ ich odbiorcy. Pocz¹tek lat piêædziesi¹tych to przede
wszystkim kwerendy do celów urzêdowych, dla w³adz pañstwowych czy instytucji naukowych. Lata szeœædziesi¹te zapocz¹tkowa³y wzrost kwerend realizowanych na potrzeby osób prywatnych z kraju, natomiast iloœæ klientów
z zagranicy by³a w tym czasie niezbyt du¿a. W 2012 roku pracownicy archiwum wykonali ogó³em 1385 kwerend, z czego 857 dla u¿ytkowników krajowych i 528 dla u¿ytkowników zagranicznych. Bior¹c pod uwagê kryterium
kategorii kwerend, statystyki przedstawia³y siê nastêpuj¹co: 10 naukowych,
463 genealogicznych, 335 w³asnoœciowych, 433 socjalne, 144 inne (historia
miejscowoœci, migracje repatriantów ze wschodu i z zachodu, zabójstwa dokonane przez Gestapo, losy ¿o³nierzy i wiêŸniów w czasie II wojny œwiatowej,
grobownictwo wojenne, dzia³alnoœæ banków na terenie Œl¹ska, ustalenie pisowni i zmiana nazwiska).
Jeszcze inn¹ form¹ udostêpniania materia³ów archiwalnych jest szeroko
rozumiana popularyzacja. W pierwszych latach swojej dzia³alnoœci ca³y wysi³ek
archiwistów opolskich skupiony by³ g³ównie na pracach organizacyjnych oraz
gromadzeniu rozproszonego zasobu. Dzia³alnoœæ popularyzatorska, zwana
wówczas kulturalno-oœwiatow¹, polega³a na organizowaniu ró¿nego rodzaju
prelekcji, odczytów, utrzymywaniu kontaktów ze szko³ami czy miejscowymi
organizacjami spo³ecznymi.
O pierwszych powojennych ekspozycjach opolskich archiwaliów wspomina Szymon Koszyk. Wed³ug jego relacji w latach 1948–1950, czêœæ zgromadzonych w zasobie archiwum miejskiego dokumentów pergaminowych i ksi¹g
miejskich, zosta³a wypo¿yczona na wystawy zewnêtrzne. By³y to: „Wystawa
trzyletniego dorobku: Opole 1945–1948” (Opole, 1948 rok); „Wystawa historyczno-spo³eczna” (Bytom, 1949 rok, Muzeum Œl¹ska); „Wystawa rzemios³a
wielkopolskiego” (Poznañ, 1949 rok); „Wystawa archiwalna” (Wroc³aw, 1950
rok, sta³a wystawa zorganizowana w Archiwum we Wroc³awiu); „Obchody
700-lecia miasta Gliwic” (Gliwice, 1950 rok)16.

14 Ibidem, sygn. 42.
15 Ibidem, sygn. 901.
16 Ibidem, sygn. 849.
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Kolejn¹ wystaw¹, w której poprzez udostêpnienie archiwaliów wziê³o
udzia³ archiwum, by³a wystawa zatytu³owana „¯ycie i walka ch³opa i robotnika
na OpolszczyŸnie”. Odby³a siê ona w dniach od 20 maja do 15 czerwca 1951
roku i by³a eksponowana w Muzeum Pañstwowym w Opolu, a od 16 do 17
czerwca w gmachu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu (gdzie
przeniesiono j¹ w zwi¹zku z konferencj¹ wojewódzk¹ Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego), a „delegaci ch³opi bardzo ¿ywo interesowali siê wystaw¹”17.
„S³owo polskie na OpolszczyŸnie” to kolejna z wystaw zorganizowana
przez archiwum wspólnie z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Jej
otwarcie mia³o miejsce podczas inauguracji „Dni Oœwiaty, Ksi¹¿ki i Prasy”
w dniu 15 maja 1954 roku. Trwa³a do 15 czerwca 1954 roku i by³a eksponowana w dwóch miejscach — w Opolu w Muzeum Œl¹ska Opolskiego oraz podczas
festynu kulturalnego na Górze œw. Anny. Zamys³em wystawy by³o zaprezentowanie dokumentów, druków i ulotek spisanych w jêzyku polskim oraz niektórych dokumentów niemieckich, ale œwiadcz¹cych o u¿ywaniu jêzyka polskiego
przez ludnoœæ Opolszczyzny18.
W 1981 roku, w ramach obchodów szeœædziesi¹tej rocznicy Plebiscytu na
Górnym Œl¹sku i III Powstania Œl¹skiego, Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe
w Opolu zorganizowa³o dwie wystawy. Otwarcie pierwszej z nich mia³o miejsce
20 marca– w dniu szeœædziesi¹tej rocznicy plebiscytu — a w uroczystoœci wziêli
udzia³ przedstawiciele miejscowych w³adz politycznych i administracyjnych, ambasador Francji w Polsce, delegaci weteranów francuskich oraz miejscowi, ¿yj¹cy
uczestnicy wydarzeñ lat 1920–1922. Druga wystawa „M³odzie¿ polska w powstaniach œl¹skich” zorganizowana zosta³a wspólnie z Komisj¹ Historyczn¹ Rady Wojewódzkiej Federacji M³odzie¿y Polskiej w Opolu. Jej otwarcie nast¹pi³o 7 maja
w Oœrodku Tradycji Ruchu M³odzie¿owego Domu Kultury w Opolu. Na wystawie
zademonstrowano kilkadziesi¹t fotografii przedstawiaj¹cych m³odych powstañców z broni¹ w rêku, ró¿nego rodzaju druki ulotne pokazuj¹ce dzia³ania na
wszystkich frontach, rodzaje broni, walki z bojówkami niemieckimi, agitacjê plebiscytow¹ czy póŸniejszy podzia³ Górnego Œl¹ska19.
W 1988 roku z okazji 35. rocznicy utworzenia Archiwum Pañstwowego
w Opolu zorganizowana zosta³a wystawa, któr¹ zatytu³owano „Œlady
przesz³oœci”. Wystawa by³a eksponowana w Muzeum im. Jana Dzier¿ona
w Kluczborku. Prezentowane na niej materia³y obejmowa³y lata 1256–1939
i podzielone by³y na szeœæ tematycznych dzia³ów: z dziejów Opolszczyzny, miasto Opole w dokumencie, cechy i rzemios³o Opolszczyzny, dzieje Opolszczyzny w latach 1918–1939, z dziejów Ziemi Kluczborskiej20.
17 Ibidem, sygn. 825.
18 Ibidem, sygn. 184.
19 Ibidem, sygn. 591.
20 Ibidem, sygn. 1061.
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W kolejnych latach na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce wystawy: „Skarby
Archiwum Pañstwowego w Opolu”, „Pieczêcie œl¹skich cechów rzemieœlniczych” (2001); „Krajobrazy kulturowe Nadodrza na dawnych zdjêciach lotniczych i mapach” (2002, we wspó³pracy z Instytutem im. Herdera w Marburgu);
„Wokó³ Praskiej Wiosny — Interwencja w Czechos³owacji w 1968 roku”, „Stan
wojenny — spojrzenie po dwudziestu latach” (2003, we wspó³pracy z Instytutem Pamiêci Narodowej we Wroc³awiu); „Praca przymusowa na Œl¹sku i w Saksonii” (2004); „Zabudowa œredniowiecznego Opola” (2005, zorganizowana
w ramach II Opolskich Dni Kultury Œredniowiecznej).
Pocz¹wszy od 1958 roku pañstwowa s³u¿ba archiwalna rozpoczê³a organizowanie, w odstêpach piêcioletnich, tak zwanych tygodni archiwalnych, podczas których oferowanych by³o wiele imprez popularyzatorskich. i tak,
podczas i Tygodnia Archiwów, w 1958 roku, w Opolu zorganizowano wystawê
pt. „Opolszczyzna w dokumencie archiwalnym”21. Kolejny, zorganizowany
w 1963 roku, II Tydzieñ Archiwów, mia³ nieco wiêkszy wydŸwiêk. Uczestniczy³a
w nim nie tylko centrala w Opolu, ale tak¿e oddzia³y w Kluczborku, Nysie i Raciborzu. Zorganizowano wówczas: konferencjê szkoleniow¹ dla archiwistów prezydiów powiatowych i miejskich rad narodowych z terenu ca³ego
województwa, zjazd archiwistów zak³adowych najwiêkszych zak³adów przemys³owych Opolszczyzny oraz konferencjê naukow¹ maj¹c¹ na celu zapoznanie z zasobem archiwum. Ponadto w pracowni naukowej archiwum
przygotowano pokazy najciekawszych, pod wzglêdem formy i treœci, archiwaliów, które po³¹czone by³y z obszern¹ prelekcj¹22.
Podczas III Tygodnia Archiwów, w 1968 roku, zorganizowano konferencjê
dla kierowników archiwów zak³adowych, podczas której omówione zosta³y zagadnienia z zakresu narastaj¹cego zasobu archiwalnego. W pracowni naukowej zaprezentowana zosta³a wystawa poœwiêcona polskoœci regionu opolskiego i walce
Œl¹zaków o narodowe i spo³eczne wyzwolenie. Ponadto zorganizowane zosta³y
liczne pogadanki na temat przesz³oœci i teraŸniejszoœci Œl¹ska Opolskiego, które
wzbogacono o zagadnienia dotycz¹ce roli i zadañ archiwów pañstwowych.
Wed³ug zamys³u wspomniane pogadanki adresowane by³y do œrodowisk wiejskich, m³odzie¿y szkolnej, nauczycieli i administracji szkolnej23.
Obchody IV Tygodnia Archiwów, w dniach od 9 do 16 maja 1973 roku,
przebiega³y pod has³em „Archiwa w s³u¿bie nauki i spo³eczeñstwa. W opolskim archiwum i w jego oddzia³ach zorganizowano wówczas spotkania z archiwistami zak³adowymi, dzia³aczami towarzystw regionalnych, nauczycielami
i m³odzie¿¹ szkó³ œrednich. W salach Muzeum Œl¹ska Opolskiego otwarta
zosta³a, w oparciu o materia³y przechowywane w zasobie archiwum, wystawa
21 Ibidem, sygn. 46.
22 Ibidem, sygn. 186.
23 Ibidem, sygn. 593.

— 141 —

60 lat Archiwum Pañstwowego w Opolu

zatytu³owana „Dzieje oœwiaty na Œl¹sku Opolskim w latach 1922–1950”. Podobne wystawy zorganizowane zosta³y przez oddzia³ w Brzegu — „Przesz³oœæ
i teraŸniejszoœæ Ziemi Brzeskiej” oraz oddzia³ w Raciborzu — „Polskoœæ
w s³owach i wydarzeniach na Œl¹sku”. Innym elementem obchodów by³y wystawy wydawnictw Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych, które umieszczono w oknach wystawowych ksiêgarñ i bibliotek w Opolu, Brzegu, Nysie,
Raciborzu, KoŸlu, G³ubczycach, Kêdzierzynie czy w Lubszy24.
W 2000 i 2003 roku odby³y siê Dni Otwarte Archiwum. Pierwsza z imprez
mia³a za zadanie przede wszystkim rozpropagowanie wiedzy o archiwach
pañstwowych w Polsce. Druga przebiega³a pod znakiem genealogii i przyœwieca³o jej has³o: „Poznaj historiê rodziny i swojej ma³ej Ojczyzny”. Archiwum
w Opolu na drugie dni otwarte zorganizowa³o wystawê pt. „Œl¹sk Opolski —
moja ma³a Ojczyzna”, zaprezentowano tak¿e materia³y archiwalne przydatne
do prowadzenia genealogii, przeprowadzono lekcje poszukiwañ genealogicznych oraz warsztaty odczytywania i rozumienia Ÿróde³.
W ramach wspó³pracy z opolskimi placówkami naukowymi, zw³aszcza
z Instytutem Œl¹skim w Opolu, pracownicy archiwum podejmowali szereg inicjatyw badawczych. Ambicj¹ dyrektora Stefana Popio³ka by³o podniesienie archiwum
w Opolu do rangi placówki naukowej. On sam, jak i pozostali pracownicy przygotowywali na zebrania naukowe liczne referaty, a wiele z nich opublikowanych
zosta³o w dodatku kulturalnym „Trybuny Opolskiej” czy w „Kwartalniku Opolskim”. By³y to przede wszystkim opracowania do dziejów poszczególnych miast
regionu, prace dotycz¹ce archiwistyki, archiwoznawstwa, historii ustroju i organizacji w³adz œl¹skich czy artyku³y informuj¹ce o zasobie archiwum w Opolu. Podobna wspó³praca naukowa prowadzona by³a z Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹
w Opolu, a od 1994 roku tak¿e z Uniwersytetem Opolskim.
Wspó³praca Archiwum ze Œl¹sk¹ Akademi¹ Medyczn¹ w Katowicach
zaowocowa³a organizacj¹ w 2007 roku, wspólnej sesji naukowej pt. „Dzieje
medycyny na Górnym Œl¹sku” oraz wydawnictwem pt. „Dzieje górnoœl¹skiej
medycyny w œwietle zasobów Ÿród³owych”.
Do popularyzacji Archiwum przyczyni³y siê tak¿e lokalna prasa, radio czy
telewizja. z okazji kolejnych jubileuszy czy organizowanych imprez, ukaza³o
siê szereg artyku³ów, wyemitowano liczne wywiady radiowe i telewizyjne.
W 1963 roku, podczas II Tygodnia Archiwów, grupa archiwistów —
Stefan Czech, Helena Lasoñczyk, Stefan Oswald Popio³ek, Kazimierz
Ró¿anowski — udzieli³a pó³godzinnego wywiadu dla Rozg³oœni Polskiego
Radia w Opolu, podczas którego przedstawione zosta³y zadania archiwów
pañstwowych oraz znaczenie obchodów takiej imprezy, jak Tydzieñ Archiwów
Pañstwowych25. Z kolei z okazji IV Tygodnia Archiwów Wytwórnia Filmów
24 Ibidem, sygn. 596.
25 Ibidem, sygn. 186.
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Oœwiatowych w £odzi zrealizowa³a w ramach cyklu „Œladami Piastów Œl¹skich”,
film pt. „Brzeg nad Odr¹”. Wspó³udzia³ w jego realizacji mia³o Archiwum i
Muzeum Piastów Œl¹skich w Brzegu. Materia³y do scenariusza przygotowa³
ówczesny kierownik oddzia³u w Brzegu — Leszek Izbiñski. Premiera filmu
mia³a miejsce w 1972 roku, wówczas wyemitowa³ go program II TVP, 6 maja
1973 roku zaprezentowa³ go program i TVP26.
Inn¹ form¹ popularyzacji zasobu by³a i jest dzia³alnoœæ edukacyjna wœród
m³odzie¿y szkolnej i studentów. Pocz¹wszy od lat piêædziesi¹tych organizowane by³y pokazy najciekawszych archiwaliów, pogadanki czy lekcje dla m³odzie¿y przedstawiaj¹ce zasób oraz zasady funkcjonowania archiwów. Prowadzono
prelekcje ukazuj¹ce najciekawsze Ÿród³a zwi¹zane z ró¿nymi dziedzinami
¿ycia miejscowego oraz Ÿród³a obrazuj¹ce historiê poszczególnych miast regionu. Obecnie pracownicy archiwum aktywnie uczestnicz¹ w kszta³towaniu
nowych kadr archiwalnych poprzez prowadzenie zajêæ z zakresu metodyki
archiwalnej, informacji archiwalnej czy prawnych podstaw archiwistyki, dla studentów na dzia³aj¹cej od kilku lat, w ramach kierunku historii Uniwersytetu
Opolskiego, specjalizacji archiwalnej. Realizowane s¹ równie¿ warsztaty archiwalne dla doktorantów historii tego samego uniwersytetu.
Koñcz¹c, nale¿a³oby zaznaczyæ, ¿e przedstawione powy¿ej dane stanowi¹ drobny wycinek informacji na temat ewidencji, udostêpniania czy popularyzacji prowadzonych w opolskim archiwum w okresie jego dotychczasowej
dzia³alnoœci. Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e dzia³ania w zakresie popularyzacji
w czasach Polski Ludowej. Niew¹tpliwie mia³y one charakter polityczny, jednak¿e nie mo¿na przyznaæ, ¿e dzia³alnoœæ archiwistów w tej dziedzinie by³a imponuj¹ca, a ich wyst¹pienia, co prawda z góry narzuconym zakresem zagadnieñ,
dawa³y mo¿liwoœæ propagowania wiedzy o archiwaliach przechowywanych
w opolskim archiwum.

26 Ibidem, sygn. 596.
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Renata £uczków-Mak³owicz
Records, information, access and the popularization of archival materials
in the State Archive in Opole.

The Third Department has many responsibilities, one of which is making
a record of the entire archival collection. The record shows not only the actual
condition of the collection but also the number of archival materials which the
Archive has gathered: when it happened, who was responsible for that and
whether the materials had to go through weeding. Access to archival materials is the most important objective of the archives. It can be achieved due to
direct contact with archive records (e.g. in a laboratory) or indirectly when
making preliminary archival research.
Another form of access to archival materials is their popularization. This
activity involves different types of talks and displays. The popularization of the
Archive is inevitably connected with the media. The archivists were and very
often are guests on the radio, television and in the press. The popularization
of the archival collection has expanded due to educational activity promoted
among pupils and students. For that reason, trips are organized as well as
special lessons presenting the archival collection and the functioning of the
archives.

Bernadeta Gurbierz
Aneta Malik

Zbiory biblioteczne
Archiwum Pañstwowego w Opolu.
Ich tworzenie i charakterystyka
Powstanie Archiwum Pañstwowego w Opolu da³o pocz¹tek tworzenia siê
biblioteki podrêcznej, która stanowi³a integraln¹ czêœæ pracowni naukowej. Jej
zasób jest wykorzystywany przez pracowników i badaczy jako ksiêgozbiór uzupe³niaj¹cy i fachowa biblioteka podrêczna. Ze wzglêdu na unikatowoœæ niektórych pozycji zbiory udostêpniane s¹ tylko w czytelni.

1. Historia gromadzenia zasobu
Tworzenie zasobu bibliotecznego przypad³o na trudny okres powojenny.
Wiêkszoœæ instytucji dzia³aj¹cych na terenie Œl¹ska uleg³a likwidacji w chwili
zakoñczenia II wojny œwiatowej. Spowodowa³o to koniecznoœæ ulokowania
i zabezpieczenia nie tylko dokumentacji aktowej, ale równie¿ bogatych zbiorów bibliotecznych, które pozosta³y na terenie dzia³alnoœci nowo powsta³ego
Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu.
Ju¿ w 1950 roku mieszkañcy Opola wezwani zostali do oddawania materia³ów archiwalnych i przedwojennych druków do „Muzeum przy ul. Wojciecha
lub do Archiwum Miejskiego, mieszcz¹cego siê w Ratuszu”1. Nieznany autor
tekstu podaje jedynie, ¿e „insp. szkolny ob. D¹browski odda³ do archiwum
wspaniale opracowan¹ historiê Turawy”2. Niestety, pozycja ta nie przetrwa³a
do chwili obecnej, lub te¿ nie zosta³a przekazana do powsta³ego w 1953 roku
Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego. Brak protoko³ów przekazania
i pierwszych ksi¹g inwentarzowych nie pozwala na ustalenie jaki procent zasobu bibliotecznego uzyskano w ten sposób. Mo¿na jedynie przypuszczaæ, ¿e tak
trafi³y do biblioteki Archiwum równie¿ inne przedwojenne druki. Nie jest to
jednak jedyna droga wzbogacenia siê Archiwum w podobne pozycje. Wiele
1 Zbieraj¹c stare akta i ksi¹¿ki odtwarzamy historiê Opola, [w:] „S³owo Polskie” 1950, nr 49 z 18 II.
2 Ibidem.
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ksi¹¿ek i czasopism przedwojennych zosta³o równie¿ przekazanych przez
by³ych pracowników3, osoby korzystaj¹ce z biblioteki oraz przez rozpoczynaj¹ce dzia³alnoœæ na tym terenie polskie urzêdy. Tak¿e archiwiœci dbali o wzbogacenie zbiorów bibliotecznych w nowe woluminy, nie tylko wydane przed
zakoñczeniem II wojny œwiatowej, ale tak¿e te publikowane po 1945 roku.
Bud¿et Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego w Opolu na rok 1953 przewidywa³ wydatki na zakup ksi¹¿ek, prenumeratê czasopism oraz ich oprawê
i konserwacjê4. Nie zachowa³a siê informacja co do sumy tych wydatków.
W planie pracy na rok 1954 przewidziano uzupe³nienie zbiorów bibliotecznych o podstawowe dzie³a dotycz¹ce historii Polski i Œl¹ska w jêzyku polskim. Argumentowano to tym, ¿e „posiadane dotychczas ksi¹¿ki z tej
dziedziny s¹ w jêzyku niemieckim”5. Zajêto siê równie¿ kompletowaniem
biblioteki i rozdzieleniem materia³ów bibliotecznych, celem przekazania ich
w³aœciwym bibliotekom6.
Rok ten obfitowa³ w wartoœciowe nabytki. Miêdzy innymi na pó³ki biblioteki trafi³o kilkanaœcie tomów prasy wydanej w poprzednich latach przez
poszczególne powiaty. Ponadto bezp³atnie nabyto wartoœciowe tytu³y, jak:
Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis (6 tomów), Thesaurus linguae
latine7.
Nastêpne lata przynosz¹ sukcesywne narastanie zasobu bibliotecznego.
Archiwiœci zatrudnieni w pracowni naukowej prowadz¹ równie¿ prace przy
katalogowaniu i porz¹dkowaniu biblioteki. W 1956 roku Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe w Opolu przesy³a Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych
obszerne sprawozdanie z dzia³alnoœci biblioteki naukowej. Informuje miêdzy
innymi, ¿e posiada 4333 woluminy wydawnictw zwartych, w tym 4084 w jêzyku niemieckim. Liczba czytelników wynosi³a 36, zaœ wypo¿yczeñ by³o 628. Rok
póŸniej Archiwum sprawozdaje, ¿e nawi¹zano wspó³pracê z Pedagogische
Centerbücherei Nordheim-Westfalens w Dortmundzie, wypo¿yczaj¹c kilkakrotnie silesiaca. Niestety, nie podano jakie to by³y pozycje9.
W 1960 roku drog¹ zakupu lub wymiany uzupe³niono ksiêgozbiór
istniej¹cych wówczas archiwów powiatowych w Brzegu, Kluczborku i Nysie.
Otrzymano równie¿ zezwolenie na wybór odpowiednich pozycji ze zbiornicy
ksiêgozbiorów zabezpieczonych w Bibliotece Narodowej10. Nie dysponujemy
3 Na wielu pozycjach ksi¹¿kowych widnieje Ex Libris Kazimierza Ró¿anowskiego.
4 Archiwum Pañstwowe w Opolu (dalej APO), nr zespo³u 350: APO, sygn. 40, bp.
5 Ibidem, bp.
6 Ibidem, bp.
7 Ibidem, sygn. 42, s. 34.
8 Ibidem, sygn. 55, bp.
9 Ibidem, sygn. 45, bp.
10 Ibidem, sygn. 48, bp.
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jednak spisem ksi¹¿ek nabytych t¹ drog¹. Zapewne w ramach tej akcji dokonano wymiany z Wojewódzk¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Opolu. Oddano
wówczas przechowywany przez bibliotekê Archiwum dublet Geschichte der
Stadt Leobschütz z 1828 roku autorstwa Ferdinanda Minsberga11, w zamian za
dwutomowy S³ownik nazw geograficznych Polski zachodniej i pó³nocnej wydany
w 1951 roku pod redakcj¹ Stanis³awa Rosponda. Bior¹c pod uwagê, ¿e do dziœ
s³ownik ten jest g³ówn¹ pomoc¹ w ustalaniu brzmienia nazw miejscowoœci
przed i po II wojnie œwiatowej, by³ to cenny nabytek.
Wspó³praca z instytucjami naukowymi na terenie Œl¹ska owocuje nowymi
nabytkami. Od 1959 roku Instytut Œl¹ski w Opolu sukcesywnie przekazuje do
biblioteki Archiwum nieodp³atny egzemplarz serii niemcoznawczej komunikatów Instytutu Œl¹skiego w Opolu, które s¹ doœæ cennym uzupe³nieniem wiedzy
o historii regionalnej.
W roku 1962 biblioteka uleg³a gruntownemu przekszta³ceniu. Na mocy
instrukcji skierowanej przez Naczeln¹ Dyrekcjê Archiwów Pañstwowych do jednostek podleg³ych, zostaje przeprowadzone skontrum biblioteki. Protokó³ z 5
paŸdziernika 1962 roku przedstawiony przez cz³onków Komisji Inwentaryzacyjnej w sk³adzie: Helena Lasoñczyk, Kazimierz Ró¿anowski i Stefan Spychalski
omawia miêdzy innymi warunki lokalowe biblioteki. Wykazane braki t³umaczono usytuowaniem zbiorów w pomieszczeniu przechodnim z dostêpem osób
postronnych. Autorzy zauwa¿aj¹ równie¿, ¿e niezbêdne jest brakowanie makulatury zebranej ze wzglêdu na „¿ywio³owe przejmowanie materia³ów przez
Szymona Koszyka”, oraz koniecznoœæ sporz¹dzenia nowego inwentarza.
Stwierdzone ubytki w ksiêgozbiorze zawieraj¹ generalnie literaturê niemieckojêzyczn¹ dotycz¹c¹ historii lokalnej12.
Prace te zosta³y wykonane w 1964 roku, zaœ w nastêpnym roku przeprowadzono selekcjê zbiorów bibliotecznych. Jej wynik przedstawia siê nastêpuj¹co13:
Stan na
31.12.1964 r.
Wydawnictwa zwarte
(wydane po 1800)
Czasopisma

5121

Zmiany

Stan na
31.12.1965 r.

uby³o 1893

3228

117

–

117

Zbiory specjalne ogó³em

94

przyby³o 73

157

Starodruki

82

przyby³o 75

157

Kartografia

11

uby³o 11

0

11 APO, Inwentarz ksiêgozbioru, t. 1, nr inwent. 738.
12 APO, nr zespo³u 350: APO, sygn. 50, bp.
13 Ibidem, sygn. 52, bp.
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Nie zachowa³ siê protokó³ z przeprowadzonej selekcji ani ówczesny
inwentarz ksiêgozbioru. St¹d te¿ pozostaje tylko zestawienie liczebne dokonanych zmian.
W 1969 roku Naczelna Dyrekcja Archiwów Pañstwowych przyst¹pi³a do
projektu opracowywania centralnego katalogu czasopism, zobowi¹zuj¹c siê do
skompletowania pe³nych danych z podleg³ych archiwów14. Korespondencja
w tej sprawie ujawnia problemy z wykonaniem powierzonego zadania
w zwi¹zku z opóŸnieniami w dostawie druków katalogowych15. W sprawozdaniu Archiwum podaje, ¿e katalog by³ opracowywany, ale nie ma potwierdzenia,
czy w formie kompletnej zosta³ przes³any do Warszawy.
Ta sama instrukcja spowodowa³a przeprowadzenie ponownego skontrum16. St¹d te¿ w 1970 roku sporo uwagi poœwiêcono sprawom biblioteki.
Zachowa³y siê szczegó³owe informacje dotycz¹ce przeprowadzenia skontrum
w Archiwum Pañstwowym w Opolu, Oddzia³ w Brzegu. Za ca³oœæ prac odpowiedzialny by³ kierownik oddzia³u, który osobiœcie nadzorowa³ przeprowadzenie
skontrum i uporz¹dkowanie spraw zwi¹zanych z regulacj¹ bibliotek powiatowych 17. Nadzorem obj¹³ równie¿ sporz¹dzenie kart bibliograficznych
dotycz¹cych publikacji o regionie opolskim i konserwacjê ksi¹¿ek.
W nastêpnych latach prowadzono sukcesywnie prace porz¹dkowe i ewidencyjne w miarê narastania zasobu. Zmiany i charakter wzrostu zasobu przedstawiony zostanie w piêcioletnich odstêpach, co pozwoli uchwyciæ pewne tendencje.
W roku 1973 iloœæ pozycji zwartych wzros³a do 5146 woluminów, czasopism — 2158, zaœ starodruki liczy³y 157 woluminów. Liczba odwiedzin wynosi³a 208, z iloœci¹ wypo¿yczeñ 412 woluminów. Nadal funkcjonuje te¿
wypo¿yczalnia miêdzybiblioteczna z instytucjami krajowymi i zagranicznymi18.
Warto odnotowaæ, ¿e w 1976 roku protoko³em zdawczo-odbiorczym biblioteka opolskiego Archiwum przekaza³a Powiatowemu Archiwum w Raciborzu ksiêgê inwentarzow¹ i ksiêgozbiór, uszczuplaj¹c w ten sposób swój zasób.
Protokó³ zawiera jedynie opis ogólny bez podania konkretnych tytu³ów19.
W ci¹gu kolejnych lat zasób biblioteczny wzbogaca siê o nastêpne woluminy. W 1978 roku wydawnictw zwartych jest 5656 woluminów, czasopism
2444 woluminy, starodruków bez zmian — 157. Liczba odwiedzin w bibliotece
spada natomiast do 148, a iloœæ udostêpnionych woluminów wynosi 18720.
W przeci¹gu nastêpnych 5 lat dokonano kolejnej selekcji zbiorów
14 Ibidem, sygn. 280, bp.
15 Ibidem, sygn. 281, bp.
16 Ibidem, sygn. 195, bp.
17 Zapewne chodzi tu o przekazanie dubletów ksi¹¿ek do Powiatowego Archiwum Pañstwowego
w Kluczborku, ale o tym w sprawozdaniu nie wspomniano.
18 Ibidem, sygn. 285, bp.
19 Ibidem, sygn. 210, bp.
20 Ibidem, sygn. 313, bp.
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bibliotecznych oraz przekazania dubletów do bibliotek powiatowych. St¹d te¿
w 1983 roku liczba wydawnictw zwartych spada do 4288 woluminów, liczba
czasopism wzrasta zaœ do 2540 woluminów, liczba starodruków pozostaje bez
zmian. Liczba udostêpnieñ spad³a natomiast do 76 woluminów21. Przez nastêpne piêæ lat ksiêgozbiór rozrasta siê tak, ¿e w 1988 roku liczy 4600 woluminów
pozycji zwartych i 165 woluminów starodruków. W przypadku czasopism podano jedynie iloœæ nabytych tytu³ów, która wynios³a 46 egzemplarzy. Liczba udostêpnieñ wzros³a do 99 woluminów22.
W roku 1993 nast¹pi³ wzrost liczby przechowywanych woluminów pozycji
zwartych do 4999, natomiast tytu³ów czasopism do 69 woluminów. Wros³a te¿
iloœæ udostêpnieñ do 224 woluminów23. Skontrum przeprowadzone w 1994 roku
ujawnia braki w ksiêgozbiorze, nie t³umacz¹c jednak ich przyczyny24.
Po piêciu latach dalszego gromadzenia w 1998 roku liczba wydawnictw
zwartych osi¹ga liczbê 5231 woluminów, starodruków — 173 woluminy, zaœ
tytu³ów czasopism 119. Zamówienia dla korzystaj¹cych wynosi³y 527 woluminów25. W 2003 roku liczba woluminów przechowywanych w bibliotece wzrasta
do 5415 woluminów26.
W zwi¹zku z licznymi brakami, które stwierdzono podczas przejêcia
zasobu bibliotecznego ze zlikwidowanych powiatowych archiwów w Brzegu
i w Nysie w 2009 roku, przeprowadzono kompleksowe skontrum. Powo³ana
komisja poda³a pe³n¹ listê braków w poszczególnych ksiêgozbiorach, ujawniaj¹c ksiêgozbiór niezinwentaryzowany. £¹czna liczba woluminów przechowywanych w bibliotece Archiwum Pañstwowego w Opolu wynios³a 8663
woluminy27.
Obecnie liczba woluminów przechowywanych w bibliotece wynosi 9413
pozycji zwartych, ok. 12000 woluminów czasopism i 172 starodruków28, pozyskanych drog¹ zakupu lub darowizn.
Sukcesywnie biblioteka Archiwum Pañstwowego w Opolu przygotowywana jest do wprowadzenia bazy danych, celem udostêpnienia katalogu on-line.
Czynnoœci te wymagaj¹ jednak zakoñczenia prac porz¹dkowych rozpoczêtych
podczas ostatniego skontrum, które umo¿liwi¹ wprowadzenie katalogu w formie cyfrowej.
21 Ibidem, bp.
22 Ibidem, sygn. 676, bp.
23 Ibidem, sygn. 780, bp.
24 Ibidem, sygn. 901, s. 44.
25 Ibidem, sygn.1017, s. 4–5.
26 Archiwum Zak³adowe Archiwum Pañstwowego w Opolu, sygn. XVII/18, s. 4.
27 Biblioteka Archiwum Pañstwowego w Opolu, Protokó³ kontroli zbiorów bibliotecznych z dnia

08.01.2010 r. (za³¹cznik do Inwentarza ksiêgozbioru).
28 Dane dotycz¹ce publikacji zwartych i starodruków pochodz¹ z ksi¹g inwentarzowych i spisów z natury, zaœ dane dotycz¹ce czasopism podano orientacyjnie, gdy¿ spis jest w trakcie opracowywania.
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1. Starodruki Archiwum Pañstwowego w Opolu.

2.Charakterystyka zasobu bibliotecznego
Zbiory biblioteczne Archiwum to przede wszystkim publikacje uzupe³niaj¹ce warsztat pracy archiwisty i historyka. Do najczêœciej poszukiwanych
pozycji ksi¹¿kowych o tematyce historycznej nale¿y Beiträge zur Beschreibung
von Schlesien F. A. Zimmermanna (1784–1796) i Diplomatische Beiträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechten, t. 1 J. E. Böhme’go (1770).
Œwiadkami obecnoœci ewangelickich gmin wyznaniowych na Œl¹sku jest
Sacra Biblia (1705) i kilka tomów wyk³adni katechizmu M. Luther’a z XVI wieku.
Ponadto zachowa³y siê równie¿ dwa wydania modlitewnika Kancyona³ zawierajacy w sobie Pieœni Chrzeœcijañskie stare i nowe, z Przydatkiem Modlitew, tak¿e z Summaryuszem Katechizmowym i rejestrami potrzebnemi (1859, 1880) oraz Kancjona³
pozbawiony strony tytu³owej (prawdopodobnie z pocz¹tku XIX wieku). Inn¹
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2. Iluminacja z rêkopiœmiennego Msza³u z koœcio³a œw. Barbary w Nysie z koñca XV wieku.

ciekawostk¹ z czasów rozwoju ewangelickich gmin wyznaniowych na Œl¹sku s¹
Kazania albo Wyk³ady Porz¹dne Œwiêtych Ewanieliy Niedzielnych przez ca³y rok
(1824) autorstwa ksiêdza Samuela Dambrowskiego z Wilna i Dziewiêædziesi¹t
cztery kazania na niedziele i œwiêta (1904).
Trwa³ym œladem obecnoœci koœcio³a rzymskiego na Œl¹sku s¹: Msza³ nyski
z koñca XV wieku i Missale novum Romanum ex decreto sacrosanti Consilii tridentini
(1686).
Warto te¿ zwróciæ uwagê na relacje z podró¿y w Briefe über Schlesien, Krakau, Wieliczka Und die Grafschaft Glatz. Th. 2 J. F. Zöllnera (1793) czy wydawnictwa s³ownikowe Dictionarium latino-germanico-polonicum, germanico-latinum et
polonicum P. Desypodiusa (1642) i Lexicon tripartitum oder Teutsch-Lateinisch- und
Bömisches Wörter-Buch… C. Z. Wussina (1742).
Do najbardziej znanych publikacji wydanych po 1800 roku nale¿y zaliczyæ
zachowan¹ wiêkszoœæ tomów z serii Codex Diplomaticus Silesiae i Scriptores Rerum
Silesiacarum. Oprócz tych wydawnictw Ÿród³owych cenne s¹ równie¿ rzetelne
opracowania historyczne poszczególnych miast autorstwa J. Chrz¹szcza: Geschichte der Stadt Krappitz in Oberschlesien (1932), Geschichte der Stadt Neustadt in Oberschlesien (1912), Geschichte der Städte Peiskretscham und Tost (1900, 1927), Geschichte der
Stadt Zülz in Oberschlesien (1926) i publikacje A. Weltzel’a: Geschichte der Neustadt in
Oberschlesien (1870), Geschichte der Stadt, Herrschaft und ehemaligen Festung Kosel
(1888).
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3. „Biblia Sacra”, Würzburg 1764.
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4. Kancyona³ zawieraj¹cy w sobie Pieœni chrzeœcijañskie stare i nowe, z Przydatkiem Modlitew tak¿e
z Summaryussem Katechizmowym i rejestrami potrzebnemi, Brzeg 1860.

Cennym uzupe³nieniem informacji na temat lokalnej historii koœcio³a
rzymskokatolickiego jest wydawnictwo J. Jungnitza Visitationsberichte der
Diözese Breslau. Archidiakonat Oppeln (1904), Das Fürstliche Cisterienserstift
Himmelwitz (1895) A. Weltzel’a czy Der Gang der Besiedlung im Kreise Oppeln
(1932) Fr. Stumpe.
Opracowaniami godnymi uwagi ze wzglêdu na zawarte w nich dane statystyczne s¹ dwie podstawowe publikacje: dwutomowy Topographisches Handbuch von Oberschlesien, t. 1 i 2 F. Triest’a i Alphabetisch- Statistisch- Topographisch
Uebersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz
Schlesien... (1830, 1845) J. G. Knie.
Informacje dotycz¹ce danych adresowych ludzi, instytucji i firm mo¿na
ustaliæ w ksi¹¿kach adresowych z poszczególnych miejscowoœci: G³ubczyce
(1929), Kluczbork (1924, 1926, 1938), Nysa (1891, 1913), Opole (1902, 1909,
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5. Strona tytu³owa „Orientalische Reise-Beschreibung” Frantza Ferdinanda von Troilo, Drezno 1676.

1926, 1937), Prudnik (1928), Racibórz (1926), zaœ w Schlesische Güteradressbücher (1894–1930) materia³y informacyjne dotycz¹ce dóbr ziemskich na
Œl¹sku.
Uzupe³nieniem tych wszystkich wydawnictw s¹ prawie kompletne tomy czasopism poœwiêcone tematyce œl¹skiej. Wœród nich najwa¿niejsze to: „Schlesische
Provinzialblätter” (1785–1874), „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und
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6. X. Samuela Dambrowskiego, Kazania albo Wyk³ady Porz¹dne Swiêtych Ewanieliy Niedzielnych Przez
ca³y rok. Brzeg 1824. [Strona tytu³owa z wizerunkiem autora]

Altertum Schlesiens” (1887–1929). Ponadto pisma kulturalne: „Der Oberschlesier”
(1920–1942), „Oberschlesien” (1902–1920), „Schlesien” (1907–1914).
Warto wspomnieæ o czasopismach lokalnych jak: „Oppelner Zeitung”
(1906–1935), „Schlesische Zeitung” (1848–1941) oraz wybrane numery „Katolika” i „Nowin Opolskich”.
Z wydawnictw urzêdowych wydanych w okresie przedwojennym zachowa³y siê prawie kompletne tytu³y: „Amtsblatt der Regierung Oppeln”
(1811–1935), „Gesetzsammlung für die Königlichen Preussischen Staaten”
(1810–1943) i „Reichsgesetzblatt” (1871–1944).
Biblioteka Archiwum Pañstwowego w Opolu przechowuje równie¿ polskie
wydawnictwa urzêdowe, jak „Dzienniki Ustaw” (1925–2011) i „Monitory Polskie”
(1948–2011). Wœród publikacji wydanych po zakoñczeniu II wojny œwiatowej na
uwagê zas³uguje Historia Œl¹ska wydana pod redakcj¹ K. Maleczyñskiego
i S. Michalkiewicza (1960–1985) oraz publikacje wydawane przez pracowników
naukowych opolskiego Instytutu Œl¹skiego, jak monografie Brzegu (1975) i Opola
(1975), a tak¿e szkice historyczne wybranych gmin, opracowane pod redakcj¹
W. Dziewulskiego i F. Hawranka. Owocem prac Ÿród³owych pracowników Instytutu Œl¹skiego s¹ tak¿e wypisy do dziejów powiatów województwa opolskiego
wydane w latach siedemdziesi¹tych XX wieku.
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Ze wzglêdu na specyfikê instytucji biblioteka dysponuje obszernym zbiorem przewodników i informatorów o zasobie poszczególnych archiwów polskich. Poza tym dostêpne s¹ równie¿ wydawnictwa Ÿród³owe i edycje Ÿróde³.
Z biegiem lat zbiory biblioteczne zaopatrzono równie¿ w wydawnictwa
dotycz¹ce historii gospodarczej, spo³ecznej i ustrojowej. Sukcesywnie trafiaj¹
tu tak¿e publikacje wydane z okazji rocznic powstania miast i szkó³ czy te¿
dzia³ania ró¿nych urzêdów. Wa¿nymi pozycjami s¹ te¿ s³owniki nazw miejscowych Dolnego i Górnego Œl¹ska oraz s³owniki jêzykowe.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e szczególnie w okresie powojennym zbiory
biblioteki Archiwum Pañstwowego w Opolu to przede wszystkim biblioteka
fachowa, która sta³a siê g³ównie uzupe³nieniem warsztatu archiwisty. St¹d te¿
trzon zasobu stanowi¹ przewodniki po zasobie archiwów pañstwowych,
wydawnictwa zbiorowe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych i wydawnictwa metodyczne. Warte odnotowania s¹ tu takie publikacje jak: Metodyka pracy
archiwalnej pod redakcj¹ S. Nawrockiego i S. Sierpowskiego (1995) czy Archiwistyka pod redakcj¹ B. Ryszewskiego (1989).
Biblioteka Archiwum Pañstwowego w Opolu kompletuje tak¿e czasopisma
fachowe. Nale¿¹ do nich: „Archeion” (1948–2011), „Archiwa, Biblioteki
i Muzea Koœcielne” (1959–2012), „Archiwista Polski” (1965–1995), „Miscellanea
historico-archivistica” (1985–2012), „Prace archiwalno — konserwatorskie”
(1982–2004), „Teki Archiwalne” (1953–2010) i inne.
W tym krótkim opisie zaprezentowano najwa¿niejsze etapy tworzenia
biblioteki Archiwum Pañstwowego w Opolu. Niew¹tpliwie jest to zbiór ciekawy i ró¿norodny, a przede wszystkim cenne i rzetelne Ÿród³o informacji.
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Bernadeta Gurbierz
Aneta Malik

The library collection of the State Archive in Opole.
Its creation and characteristics.
The library of the State Archive in Opole was founded in 1953. One section of the publications from before 1945 comprises of material from school
libraries and offices which were functioning in this area. The publications after
1945 have been continually supplemented. The library collections contain: a
manuscript missal dating from the end of the fifteenth century, antique books,
collated publications and magazines. Due to the specificity and richness of the
collection concerning Silesian history, the library functions as a supplementary workshop for archivists and regional workers.
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Robert Maliñski

Problematyka nadzoru
na przyk³adzie archiwów samorz¹dowych woj. opolskiego
wg stanu na rok 2000
Praca nadzoru archiwalnego nie jest ³atwa. Staje siê jeszcze trudniejsza
kiedy nale¿y skontrolowaæ archiwa zak³adowe, które przez osiem lat pozostawa³y poza nadzorem archiwalnym. Chocia¿ obecnie archiwa jednostek
samorz¹du terytorialnego stoj¹ na dobrym poziomie to w roku 1999 w wielu
przypadkach tworzone by³y od podstaw. Praca ma na celu przedstawienie sytuacji w archiwach samorz¹dowych w latach 1999-2000, a informacje w niej
zawarte pochodz¹ równie¿ z protoko³ów kontroli archiwów zak³adowych przeprowadzonych w tych latach.
Organy samorz¹du terytorialnego powsta³y dnia 27 maja 1990 roku wraz
z wejœciem w ¿ycie ustawy o samorz¹dzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990
roku. Na terenie województwa opolskiego zasiêg terytorialny 40 urzêdów
gminnych oraz 25 urzêdów miejsko-gminnych pozosta³ bez zmian. Reforma ta
by³a „œwiadectwem odrodzenia idei samorz¹dnoœci”1, jednak o najbardziej interesuj¹cej nas kwestii, czyli archiwach jednostek samorz¹du terytorialnego, zapomniano. W myœl ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku O narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173) „Dokumentacja powstaj¹ca
w organach pañstwowych i pañstwowych jednostkach organizacyjnych [...] jest
przechowywana przez te organy. Po okresie przechowywania ustalonym
w szczegó³owych przepisach jest przekazywana do w³aœciwych archiwów pañstwowych”2. Dlatego dzia³aj¹c na mocy powy¿szej ustawy, archiwa pañstwowe
nie mog³y obj¹æ jednostek samorz¹dowych nadzorem archiwalnym. Mimo
wszystko jednak urzêdy gminne i miejsko-gminne nie zosta³y zostawione same
sobie. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku stworzy³a „podstawê do wydania
Zarz¹dzenia Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990 roku”3
1 D. Na³êcz , Archiwa samorz¹dowe w polityce pañstwa, [w:] Archiwa samorz¹dowe w s³u¿bie mieszkañców i administracji publicznej. Referaty II Krajowego Sympozjum Archiwalnego 28– 29 wrzeœnia 1999, Warszawa 1999, s.7.
2 Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173.
3 D. Na³êcz, op. cit., s. 8.
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Zarz¹dzeniem tym wprowadzono instrukcjê kancelaryjn¹ dla urzêdów gmin,
zwi¹zków komunalnych i sejmików samorz¹dowych, co nak³ada³o na urzêdy
obowi¹zek prowadzenia archiwów. W tej sytuacji urzêdy by³y zobligowane do
prowadzenia w³asnych archiwów zak³adowych, lecz pozbawiono je pomocy
merytorycznej ze strony archiwów pañstwowych. „W konsekwencji na barki samorz¹du spad³a koniecznoœæ podejmowania decyzji w zakresie postêpowania
z dokumentacj¹ niearchiwaln¹ [...], jak i materia³ami archiwalnymi [...], a wiêc
wszelka odpowiedzialnoœæ za kwalifikowanie, brakowanie i przechowywanie”4. Zaistnia³a sytuacja prawna nie by³a korzystna dla ¿adnej ze stron. Archiwa pañstwowe stara³y siê o wprowadzenie stosownej regulacji prawnej, która
umo¿liwi³aby objêcie nadzorem jednostek samorz¹du terytorialnego, do czego d¹¿y³y równie¿ samorz¹dy5.
Tak te¿ archiwiœci samorz¹dowi, czêsto bez podstawowego przeszkolenia archiwalnego, sami mieli dokonywaæ kwalifikacji dokumentacji, pos³uguj¹c
siê rzeczowym wykazem akt, który nie przystawa³ do potrzeb urzêdów6.
D¹¿eniem do usprawnienia pracy archiwistów i ujednolicenia zasad
postêpowania z dokumentacj¹ przejêt¹ przez archiwum zak³adowe mia³a
byæ wprowadzona w 1991 roku instrukcja archiwalna7. Instrukcja ta w doœæ
szczegó³owy sposób okreœla³a zasady prowadzenia archiwum, a co najwa¿niejsze — znalaz³y siê w niej rozdzia³y dotycz¹ce trybu przekazywania
materia³ów archiwalnych do archiwum pañstwowego oraz nadzoru nad
archiwum zak³adowym. Bardzo wa¿nym stwierdzeniem instrukcji archiwalnej by³o: „Prawo kontroli archiwum zak³adowego maj¹ równie¿ przedstawiciele [...] w³aœciwego wojewódzkiego archiwum pañstwowego”8. Niestety
zapis ten nie spowodowa³, i¿ archiwa samorz¹dowe zaczê³y byæ kontrolowane przez archiwa pañstwowe. By³ to jednak pozytywny prognostyk
na przysz³oœæ, gdy¿ w sprawie nadzoru archiwalnego „nawet Trybuna³
Konstytucyjny zmuszony by³ odmówiæ stworzenia potrzebnej wyk³adni
t³umacz¹c, i¿ w swych dzia³aniach nie mo¿e wykraczaæ poza literalny zapis
ustawy”9.
Wydawa³o siê wiêc, i¿ prawo do nadzoru ograniczy siê wy³¹cznie do
wspó³pracy z samorz¹dami, czego przyk³adem mo¿e byæ Archiwum Pañstwowe
w Opolu, oferuj¹ce sw¹ pomoc przy brakowaniu materia³ów niearchiwalnych
lub zatwierdzaniu aneksów rzeczowego wykazu akt. Na „rozwi¹zania ca³

4 Ibidem.
5 Ibidem, s. 10.
6 Zarz¹dzenie Nr 32 Ministra – Szefa URM z dnia 22 grudnia 1990, s. 9.
7 Zarz¹dzenie Nr 7 Ministra – Szefa URM z dnia 13 marca 1991, s. 12.
8 Ibidem, s. 16.
9 D. Na³êcz, op. cit., s. 12.
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oœciowe i umocowane w systemie prawa, trzeba bêdzie jeszcze czekaæ, a¿ do
momentu przyjêcia nowej ustawy archiwalnej”10.
Na zmianê sytuacji trzeba by³o czekaæ a¿ do 1998 roku, kiedy to 5 czerwca uchwalono ustawy zaprowadzaj¹ce kolejne etapy reformy administracyjnej
pañstwa11. Oprócz ustaw reguluj¹cych kompetencje samorz¹du województwa
i powiatu nale¿a³o równie¿ znowelizowaæ ustawy ju¿ istniej¹ce. Znowelizowano ustawê archiwaln¹ i wprowadzono w niej zapisy, które „Przywraca³y [...] nadzór archiwalny nad archiwami samorz¹dowymi i stwierdza³y, ¿e instytucje
samorz¹du terytorialnego wytwarzaj¹ materia³y archiwalne”12.
Po reformie administracyjnej województwo opolskie powiêkszy³o swój
zasiêg terytorialny o do³¹czony powiat oleski, sk³adaj¹cy siê z siedmiu gmin.
Samo Starostwo Powiatowe w Oleœnie pozostaje wraz z szeœcioma gminami
(z wy³¹czeniem Gminy Zêbowice wchodz¹cej w sk³ad woj. opolskiego jeszcze
przed reform¹ administracyjn¹) w zasiêgu nadzoru Archiwum Pañstwowego
w Czêstochowie.
W dniu 10 lipca 1998 roku Archiwum Pañstwowemu w Opolu nadano
nowy statut13. Na mocy statutu z istniej¹cego dotychczas Oddzia³u II wydzielono Oddzia³ IV — nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu. W sk³ad Oddzia³u IV wesz³o trzech pracowników wykonuj¹cych do tej pory czynnoœci
nadzorcze w ramach Oddzia³u II. Sytuacja ta w znacznym stopniu u³atwi³a pracê, gdy¿ od tego momentu pracownicy Oddzia³u IV mogli siê skupiæ przede
wszystkim na swojej podstawowej dzia³alnoœci. Fakt nadania nowego Statutu
Archiwum Pañstwowemu w Opolu zbieg³ siê w czasie z informacj¹ o przejêciu
pod nadzór archiwów samorz¹dowych. By³a to sytuacja o tyle korzystna, i¿ pracownicy Oddzia³u IV ju¿ w 1998 roku mieli plan kontroli archiwów samorz¹dowych, maj¹cych siê rozpocz¹æ od stycznia 1999 roku. Zreszt¹ czêœæ archiwów
zak³adowych by³a ju¿ znana, gdy¿ w latach 1990–1998 by³y przeprowadzone
kontrole stanu uporz¹dkowania materia³ów archiwalnych po by³ych urzêdach
miast i gmin, a tak¿e miejskich i gminnych radach narodowych.
W roku 1998 w zwi¹zku z likwidacj¹ oddzia³ów zamiejscowych w Brzegu14 i Nysie15, obszar dzia³ania Oddzia³u IV zwiêkszy³ siê o obecne powiaty:
brzeski, nyski i g³ubczycki. Doda³o to pracownikom Archiwum Pañstwowego w
Opolu kilkadziesi¹t archiwów zak³adowych pañstwowych jednostek organizacyjnych oraz archiwów samorz¹dowych. Jednak w 1998 roku spraw¹ priorytetow¹ by³a kontrola archiwów samorz¹dowych. Dlatego bardzo piln¹
10 Ibidem, s. 11.
11 Dz. U. Nr 91, poz. 576, 577, 579, 1999.
12 D. Na³êcz, op. cit., s. 9.
13 Zarz¹dzenie Nr 18 NDAP z dnia 10 lipca 1998.
14 Zarz¹dzenie Nr 6 NDAP z dnia 30 kwietnia 1998.
15 Zarz¹dzenie Nr 26 NDAP z dnia 10 grudnia 1998.
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pozostawa³a kwestia uregulowania trybu przeprowadzania kontroli oraz postêpowania z materia³ami archiwalnymi. Maj¹c na uwadze wagê problemu
Zarz¹dzeniem Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Pañstwowych z dnia 15
czerwca 2000 roku w sprawie przeprowadzania przez archiwa pañstwowe kontroli postêpowania z materia³ami archiwalnymi (...) zosta³a wprowadzona „Instrukcja w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania kontroli”,
stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do w/w zarz¹dzenia. Instrukcja ta w sposób
dok³adny i szczegó³owy okreœla³a tryb przeprowadzania kontroli przez archiwa
pañstwowe w archiwach zak³adowych, gdy¿ regulowa³a wszystkie czynnoœci,
które nale¿a³o przeprowadziæ w trakcie kontroli, a tak¿e sam proces przygotowania do niej. Sam tryb przeprowadzenia kontroli nie ró¿ni³ siê od czynnoœci
kontrolnych przeprowadzanych przez inne organy administracji pañstwowej.
Przede wszystkim kontrola mia³a na celu badanie zgodnoœci dzia³ania z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych
nieprawid³owoœci, jak równie¿ osób za nie odpowiedzialnych, a tak¿e wskazywanie sposobów i œrodków umo¿liwiaj¹cych usuniêcie stwierdzonych nieprawid³owoœci i uchybieñ16.
W zwi¹zku z tym, pracownicy Oddzia³u IV byli objêci systemem szkoleñ
wewnêtrznych, co prowadzi do ci¹g³ego podnoszenia kwalifikacji. By³o to obowi¹zkiem ka¿dego pracownika przeprowadzaj¹cego kontrolê, gdy¿ powinno
dawaæ „rêkojmiê nale¿ytego wykonywania obowi¹zków s³u¿bowych”.
Bardzo wa¿nym elementem kontroli by³ równie¿ sam formularz protoko³u kontroli. Wzór formularza kontroli zosta³ tak¿e ujednolicony i stanowi³
za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia nr 8 NDAP z dnia 15 czerwca 2000 roku. Bardzo
istotn¹ zmian¹ by³a kwestia wydawania zaleceñ pokontrolnych. Do czasu wprowadzenia zarz¹dzenia, zalecenia by³y wydawane w protokole kontroli, natomiast nowy wzór okreœla³, i¿ zalecenia pokontrolne wydawane by³y po kontroli
z podpisem i piecz¹tk¹ imienn¹ dyrektora.
Pracownicy nadzoru przeprowadzaj¹ kontrolê na podstawie imiennego
upowa¿nienia wystawianego na dany rok kalendarzowy. Upowa¿nienie to daje
prawo do przeprowadzenia kontroli prawid³owego prowadzenia registratur
i archiwów zak³adowych. Poniewa¿ instrukcje kancelaryjne i archiwalne szczegó³owo reguluj¹ zasady postêpowania z dokumentacj¹ w jednostkach
samorz¹dowych, kontroluj¹cy ma obowi¹zek ustalenia, czy przepisy te s¹
respektowane. Wyeliminowanie b³êdów ju¿ w kancelarii prowadzi do usprawnienia pracy archiwisty zak³adowego. Nadzór archiwów pañstwowych nad
jednostkami samorz¹dowymi doprowadzi³ do pewnych pozytywnych przewartoœciowañ. Poprzez kontrole archiwum zak³adowego przestano je ju¿ traktowaæ jako miejsca przechowania wszelkich zbêdnych w urzêdzie rzeczy.

16 M. P. z 1983 r. Nr 22, poz. 124.
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Dziêki kursom kancelaryjno-archiwalnym, przeprowadzanym w archiwach pañstwowych, instrukta¿om przeprowadzanym przez pracowników
nadzoru w trakcie kontroli, archiwiœci zak³adowi zaczêli mieæ œwiadomoœæ,
jaki spoczywa na nich obowi¹zek. Niemo¿liwym sta³o siê przekazanie dokumentacji do archiwum zak³adowego bez spisów zdawczo-odbiorczych, bez
symboli klasyfikacyjnych lub z tytu³ami niezgodnymi z rzeczowym wykazem akt. Niemo¿liwe by³o tak¿e przekazanie do archiwum zak³adowego
materia³ów w stanie nieuporz¹dkowanym.
Dlatego te¿ dzia³aj¹c na mocy ustawy nak³adaj¹cej na archiwa
pañstwowe obowi¹zek kontroli jednostek samorz¹dowych, nale¿a³o doprowadziæ do tego, by wszystkie archiwa tych organów poprzez swój ³ad,
porz¹dek i przejrzystoœæ ewidencji sta³y siê Ÿród³em wiedzy dla lokalnej
spo³ecznoœci17.
Reforma administracji publicznej z 1990 roku wprowadza³a g³êbokie przemiany ustrojowe. W miejsce terenowych organów administracji pañstwowej powo³ywa³a jednostki samorz¹du terytorialnego. W zwi¹zku z tym
do archiwów pañstwowych nale¿a³o przekazaæ materia³y archiwalne,
wytworzone przez by³e terenowe organy administracji publicznej. Tryb przekazania materia³ów archiwalnych do archiwów pañstwowych regulowa³o
zarz¹dzenie NDAP18.
W myœl tego zarz¹dzenia za materia³y uporz¹dkowane uwa¿a³o siê
materia³y prawid³owo u³o¿one wewn¹trz teczek, prawid³owo opisane,
z w³aœciwym uk³adem, zewidencjonowane oraz technicznie zabezpieczone.
Na terenie w³aœciwoœci Archiwum Pañstwowego w Opolu w roku 1990 materia³y archiwalne ¿adnej z 64 likwidowanych pañstwowych jednostek organizacyjnych nie spe³nia³y w³aœciwych kryteriów. Nale¿a³o zadaæ pytanie, co
by³o przyczyn¹ takiego stanu rzeczy. Skoro dzia³aj¹ce w latach 1973–1990
terenowe organy administracji pañstwowej podlega³y nadzorowi pañstwowej s³u¿by archiwalnej, dlaczego ich materia³y archiwalne by³y w stanie
nieuporz¹dkowanym, nie pozwalaj¹cym ich przej¹æ do Archiwum Pañstwowego w Opolu.
Pierwsze przekazanie materia³ów archiwalnych po zlikwidowanych terenowych organach administracji pañstwowej nast¹pi³o dopiero w roku 1995
i objê³o 2,28 mb.materia³ów archiwalnych za lata 1961–1990, czyli w posiadaniu przekazuj¹cego urzêdu gminy by³y jeszcze materia³y wytworzone przez
prezydium gromadzkiej rady narodowej. W 1996 roku przejêto materia³y archiwalne ju¿ po dwóch zlikwidowanych urzêdach, o ³¹cznym metra¿u 2,22 mb.
Natomiast w latach 1997–-2000 do Archiwum Pañstwowego przejêto ju¿

17 Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173.
18 M. P. z 1986 r. Nr 4, poz. 31.
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materia³y po 27 by³ych terenowych organach administracji pañstwowej
o ³¹cznym metra¿u ok. 35 mb.
Pracownicy nadzoru Archiwum Pañstwowego w Opolu w latach
1990–2000 regularnie odwiedzali archiwa samorz¹dowe, kontroluj¹c stan
uporz¹dkowania materia³ów archiwalnych odziedziczonych przez te urzêdy.
W dalszym ci¹gu jednak dokumentacja kat. A, która powinna byæ przekazana,
nie spe³nia³a wszystkich wymogów formalnych. Najczêstszymi b³êdami by³o:
nieprawid³owe sporz¹dzenie spisów zdawczo-odbiorczych, nadanie teczkom
nieprawid³owych tytu³ów niezgodnych z jednolitym rzeczowym wykazem akt
oraz nadanie nieprawid³owych dat skrajnych. O wiele korzystniej przedstawia³a siê sytuacja, kiedy na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym, nale¿a³o przej¹æ materia³y archiwalne, które w ci¹gu
oœmioletniej dzia³alnoœci wytworzy³y urzêdy rejonowe.
Na terenie województwa opolskiego dzia³a³o siedem urzêdów rejonowych, które przez ca³y okres swej dzia³alnoœci by³y systematycznie kontrolowane przez pracowników Archiwum Pañstwowego w Opolu. Dlatego przejêcie
materia³ów archiwalnych wytworzonych przez te urzêdy by³o du¿o prostsze.
Archiwum Pañstwowe w Opolu przejê³o wszystkie materia³y archiwalne
po by³ych urzêdach rejonowych. Na tym przyk³adzie mo¿na uwidoczniæ, jak
wa¿n¹ funkcjê spe³nia systematyczny nadzór archiwalny. Dokumentacjê niearchiwaln¹ po urzêdach rejonowych odziedziczy³y starostwa powiatowe, które
te¿ na mocy ustawy podlegaj¹ w nadzorowi archiwów pañstwowych.
Jednym z wa¿niejszych dzia³añ nadzorczych nad archiwami zak³adowymi
jednostek samorz¹du terytorialnego jest rozpatrywanie wniosków o wydanie
zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Tryb i warunki sk³adania
wniosków dotycz¹cych brakowania dokumentacji niearchiwalnych normowa³o
Zarz¹dzenie NDAP z dnia 20 maja 1998 roku19.Zarz¹dzenie to precyzyjnie regulowa³o przepisy dotycz¹ce brakowania dokumentacji niearchiwalnej, mimo to
wiêkszoœæ jednostek samorz¹du terytorialnego, zwracaj¹cych siê z wnioskiem
na brakowanie do Archiwum Pañstwowego w Opolu, po przejêciu ich pod nadzór pope³nia³y podstawowe b³êdy. Do najczêstszych nale¿a³o: sporz¹dzanie
spisów na brakowanie na niew³aœciwym formularzu, brak protoko³u oceny dokumentacji niearchiwalnej, brak na wniosku na brakowanie podpisu kierownika jednostki organizacyjnej. Wszystkie wnioski z takimi b³êdami musia³y
zostaæ ze wzglêdów formalnych odrzucane. Do innych, równie istotnych
b³êdów zaliczyæ mo¿na by³o brak przestrzegania terminów przechowywania
poszczególnej dokumentacji.
W roku 1999 na ogóln¹ iloœæ 247 wydanych przez Archiwum Pañstwowe
w Opolu zezwoleñ na brakowanie zaledwie 29 by³o przeznaczonych dla jednostek samorz¹du terytorialnego i ogólna iloœæ brakowanej dokumentacji wynosi³a
19 M. P. z 1989 r. Nr 17, poz. 31.
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249,27 mb. Natomiast ju¿ w pierwszym pó³roczu roku 2000 da³ siê zauwa¿yæ
znacz¹cy wzrost, na ogóln¹ iloœæ wydanych 122 zezwoleñ na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej a¿ 20 by³o przeznaczonych dla archiwów
samorz¹dowych. Ogólna iloœæ brakowanej dokumentacji niearchiwalnej w pierwszym pó³roczu wynios³a 115,8 mb. Nasuwa³ siê wniosek, ¿e jest pewna grupa
archiwów, które regularnie staraj¹ siê brakowaæ akta, natomiast wiêkszoœæ nie brakowa³a ich w ogóle lub brakuje nieregularnie.
Wed³ug danych z protoko³ów kontroli archiwów zak³adowych na terenie
w³aœciwoœci Archiwum Pañstwowego w Opolu zaledwie w szeœciu archiwach
jednostek samorz¹du terytorialnego dokumentacjê niearchiwaln¹ brakowa³o
siê corocznie, w oœmiu nie brakowano jej w ogóle, natomiast reszta brakowa³a
j¹ sporadycznie.
Bardzo wa¿nym elementem dotycz¹cym brakowania dokumentacji s¹ ekspertyzy. Przeprowadza siê je, jeœli zachodzi podejrzenie, i¿ wœród brakowanej
dokumentacji znajduj¹ siê materia³y archiwalne. Ekspertyzy s¹ z regu³y przeprowadzane w trakcie kontroli archiwum zak³adowego. Do obowi¹zków pracownika nadzoru nale¿y przeprowadzenie wnikliwej analizy przedstawianej do
ekspertyzy dokumentacji i stwierdzenie, czy stanowi ona materia³y archiwalne,
czy jest to dokumentacja, która mo¿e ulec brakowaniu. W wiêkszoœci przypadków ekspertyza jest przeprowadzana na dokumentacji odziedziczonej przez
samorz¹dy po terenowych organach administracji pañstwowej. Podczas ekspertyzy dokumentacji nale¿y kierowaæ siê wieloma kryteriami.
Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹:
1. kryterium wartoœci informacyjnej
2. kryterium niepowtarzalnoœci dokumentacji
3. kryterium niepowtarzalnoœci tekstów
4. kryterium unikatowoœci
5. kryterium typowoœci
6. kryterium zachowania dokumentacji20.
Tak wiêc dopiero po sprawdzeniu tych kryteriów mo¿na zakwalifikowaæ
dokumentacjê do okreœlonej kategorii.
Podstawowym narzêdziem pracy kancelaryjnej i archiwalnej w ka¿dej jednostce organizacyjnej s¹ normatywy kancelaryjno-archiwalne. Normatywy kancelaryjne, a szczególnie rzeczowe wykazy akt, maj¹ d³ug¹ tradycjê w historii
polskiej administracji. Stosowane by³y w polskiej administracji publicznej ju¿
w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Wprowadzono je po wejœciu w ¿ycie
uchwa³y Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1931 roku o przepisach
20 E., Borodij, Aktualne problemy wartoœciowania samorz¹dowej dokumentacji aktowej, [w:] Archiwa
samorz¹dowe ..., s. 115.
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kancelaryjnych administracji publicznej21. Po drugiej wojnie œwiatowej terenowa administracja publiczna zaczê³a stosowaæ rzeczowe wykazy akt, które opiera³y siê na strukturze organizacyjnej urzêdu. Pod koniec lat szeœædziesi¹tych
poszczególne ministerstwa zaczê³y opracowywaæ w³asne rzeczowe wykazy akt
dla podleg³ych im wydzia³ów prezydiów rad narodowych. Sytuacja ta trwa³a do
1968 roku, kiedy zosta³ wydany wzorcowy wykaz akt wydzia³ów prezydiów
miejskich rad narodowych miast niestanowi¹cych powiatów. Ten rzeczowy
wykaz akt obowi¹zywa³ do czasu wprowadzenia po kolejnej reformie administracyjnej rzeczowego wykazu akt dla urzêdów terenowych organów administracji pañstwowej, który zosta³ wprowadzony Zarz¹dzeniem Ministra
Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Œrodowiska z dnia 12 grudnia
1975 roku Jest to zreszt¹ jeden z najbardziej znanych rzeczowych wykazów
akt, gdy¿ stanowi on podstawê klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji przejmowanej do archiwów pañstwowych po by³ych terenowych organach administracji pañstwowej. W dniu 22 grudnia 1990 roku Zarz¹dzeniem Nr 32 Ministra —
Szefa Urzêdu Rady Ministrów, ustalono jednolity rzeczowy wykaz akt dla urzêdów terenowych organów rz¹dowej administracji ogólnej. Ten wykaz akt mia³
byæ stosowany przez gminy, choæ uk³ad hase³ odzwierciedla³ g³ównie zadania
ówczesnej administracji rz¹dowej. Z biegiem lat, w wyniku wydawanych
ustaw, które wprowadza³y nowe zadania wykonywane przez samorz¹dy, np.
dotycz¹ce zamówieñ publicznych lub finansów publicznych, rzeczowy wykaz
akt w coraz mniejszym stopniu przystawa³ do posiadanych kompetencji.
O tym, i¿ obowi¹zuj¹cy rzeczowy wykaz akt nie spe³nia³ swoich funkcji, œwiadczy fakt, ¿e w latach 1991–1997 przes³ano do Archiwum Pañstwowego w Opolu a¿ 14 wniosków z jednostek samorz¹dowych z propozycjami uzupe³nieñ do
rzeczowego wykazu akt. Nie wszystkie przes³ane wnioski, z powodu b³êdów
formalnych i merytorycznych, zosta³y zaopiniowane pozytywnie, lecz iloœæ
urzêdów ubiegaj¹cych siê o rozszerzenia do wykazu akt œwiadczy, i¿ nie
spe³nia³ on swoich funkcji. Nie tylko rzeczowe wykazy akt by³y nadsy³ane
w tych latach do Archiwum Pañstwowego w Opolu. Nades³ano te¿ dwie
instrukcje kancelaryjne, opracowane na w³asny u¿ytek przez urzêdy
samorz¹dowe. Instrukcje te spotka³y siê z pozytywn¹ opini¹ Archiwum
Pañstwowego w Opolu.
Masowy nap³yw uzupe³nieñ do rzeczowego wykazu akt nast¹pi³ w roku
1999. Wi¹za³o siê to z przejêciem pod nadzór jednostek samorz¹dowych.
Jednym z zaleceñ do ka¿dego protoko³u kontroli archiwum zak³adowego by³o
w³aœnie nades³anie do Archiwum Pañstwowego w Opolu propozycji uzupe³nieñ
do rzeczowego wykazu akt. W 1999 roku do Archiwum Pañstwowego w Opolu
sp³ynê³y propozycje rozszerzeñ z piêtnastu jednostek samorz¹dowych, w tym
21 R., Banduch Stosowanie rzeczowych wykazów akt w administracji publicznej, [w:] Archiwa samorz¹dowe...,

s. 121.
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z dwóch starostw powiatowych i Urzêdu Marsza³kowskiego w Opolu. Nie by³a
to korzystna sytuacja, gdy¿ bardzo czêsto zdarza³y siê przypadki, i¿ to
samo has³o klasyfikacyjne w ró¿nych urzêdach mia³o zupe³nie inny symbol
klasyfikacyjny.
Nadsy³anie aneksów do rzeczowego wykazu akt na terenie województwa
opolskiego zosta³o w pewnym momencie powstrzymane. By³o to zwi¹zane
z informacj¹ otrzyman¹ przez pracowników Archiwum Pañstwowego w Opolu,
i¿ trwaj¹ prace, które w³aœciwie s¹ w fazie koñcowej, nad opracowaniem rzeczowego wykazu akt dla jednostek samorz¹du terytorialnego. Jako pierwszy
ukaza³ siê wprowadzony Rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 1999 roku rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu22, jako nastêpny zosta³ opublikowany wykaz akt dla samorz¹du województwa, równie¿
Rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów23. Oba stanowi³y za³¹cznik do wydanych w 1998 roku instrukcji kancelaryjnych, wprowadzonych w ¿ycie na mocy
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku.
Najd³u¿ej trzeba by³o czekaæ na rzeczowy wykaz akt dla organów gmin.
Mimo i¿ organy gminne by³y poinformowane o trwaj¹cych pracach nad opracowaniem rzeczowego wykazu akt, w dalszym ci¹gu nap³ywa³y aneksy z proœb¹
o zatwierdzenie. Rzeczowy wykaz akt dla organów gmin ukaza³ siê Rozporz¹dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku. Wszystkie
rzeczowe wykazy akt dla organów samorz¹du terytorialnego zaczê³y
obowi¹zywaæ od dnia l stycznia 2000 roku.
Niestety — jak siê wydaje– wprowadzone rzeczowe wykazy akt równie¿
nie by³y w pe³ni przystosowane do funkcji wykonywanych przez organy
samorz¹du terytorialnego. W ci¹gu pierwszych piêciu miesiêcy od momentu
ich wprowadzenia nap³ynê³y do Archiwum Pañstwowego w Opolu trzy wnioski,
w tym jeden ze starostwa powiatowego, z proœb¹ o zatwierdzenie nades³anych
hase³ uzupe³niaj¹cych do jednolitych rzeczowych wykazów akt.
W myœl przepisów, nie ze wszystkimi aneksami do jednolitego rzeczowego wykazu akt organy samorz¹du terytorialnego mia³y obowi¹zek zwracaæ do
archiwum pañstwowego. Klasy III i IV rzêdu mog³y rozbudowywaæ w komórce
organizacyjnej urzêdu, pod warunkiem zachowania tej samej kategorii. Zmiany polegaj¹ce na dodaniu hase³ I i II rzêdu mog³y byæ wykonywane na podstawie zarz¹dzenia kierownika urzêdu w porozumieniu z archiwum pañstwowym.
Pos³ugiwanie siê przez urzêdy prawid³owo skonstruowanym rzeczowym
wykazem akt w du¿ym stopniu u³atwia pracê. Pozwala pracownikowi samodzielnie dokonywaæ kwalifikacji akt, dziel¹c je na materia³y archiwalne kat A
wchodz¹ce w sk³ad narodowego zasobu archiwalnego, przeznaczone do wieczystego przechowywania, a tak¿e dokumentacjê niearchiwaln¹ kat B, która
22 Dz. U. z 1999 r. Nr 102, poz. 1187.
23 Ibidem, poz. 1192.
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po up³ywie obowi¹zuj¹cych okresów przechowywania mo¿e ulec brakowaniu.
Okres przechowywania kat B oznacza dodana przy niej cyfra arabska. Symbolem BC oznacza siê dokumentacjê manipulacyjn¹ o krótkotrwa³ym znaczeniu,
która po wykorzystaniu mo¿e zostaæ wybrakowana bez przekazywania do
archiwum zak³adowego, natomiast dokumentacjê, o której wartoœci ma zadecydowaæ archiwum pañstwowe, oznacza siê symbolem BE. Okresy przechowywania dokumentacji wynikaj¹ zarówno z praktycznych potrzeb urzêdu, jak
i z obowi¹zuj¹cych przepisów zawartych w ustawach i rozporz¹dzeniach. Ich
syntetyczne zebranie i umieszczenie w jednolitym rzeczowym wykazie akt
stanowi nieocenion¹ pomoc w funkcjonowaniu urzêdu24.
Podstawow¹ czynnoœci¹ nadzorcz¹ nad archiwami zak³adowymi
jednostek samorz¹du terytorialnego jest ich kontrola, która ma na celu rzetelne i obiektywne sprawdzenie realizacji przez jednostki organizacyjne
zadañ wynikaj¹cych z ustawy. Zgodnie z zarz¹dzeniem nr 8 NDAP z dnia 8
czerwca 2000 r. przeprowadzanie kontroli nale¿y poprzedziæ merytorycznym przygotowaniem. W przygotowaniach do kontroli nale¿y uwzglêdniæ
m.in.: przepisy prawa archiwalnego, wyniki wczeœniejszych kontroli, informacje dotycz¹ce funkcjonowania jednostki organizacyjnej takie jak przepisy ogólnopañstwowe, publikacje œrodków masowego przekazu oraz
zmiany organizacyjne dotycz¹ce jednostki. Po przeprowadzaniu analizy
przepisów i stosowanym przygotowaniu mo¿na przyst¹piæ do kontroli. Pracownicy archiwów pañstwowych kontroluj¹ wszystkie aspekty dzia³ania
archiwów zak³adowych takie jak ewidencja, lokal, zabezpieczenia archiwum. Jednak jedn¹ z wa¿niejszych czynnoœci dokonywanych w trakcie kontroli archiwum zak³adowego jest analiza jego zasobu.
Zasób ka¿dego archiwum zak³adowego mo¿na podzieliæ wed³ug ró¿nych kryteriów. Podstawowym kryterium jest podzia³ na podstawie klasyfikacji akt, czyli na kat A (materia³y archiwalne) i kat B (dokumentacjê
niearchiwaln¹).
Innym kryterium wyró¿niaj¹cym mo¿e byæ podzia³ wed³ug statusu prawnego dokumentacji, któr¹ dzielimy na:
1. dokumentacjê w³asn¹,
2. dokumentacjê odziedziczon¹,
3. dokumentacjê zdeponowan¹,
4. dokumentacjê obc¹.
Kolejnym kryterium podzia³u mo¿e byæ rodzaj dokumentacji, któr¹ dzielimy na:
1. dokumentacjê aktow¹,
2. dokumentacjê techniczn¹,
3. dokumentacjê elektroniczn¹
24 R. Banduch, op. cit., s. 123.
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4. dokumentacjê geodezyjno-kartograficzn¹.
5. dokumentacjê audiowizualn¹
Dla ka¿dego rodzaju dokumentacji nale¿y ustaliæ daty skrajne i wartoœæ
archiwaln¹.
Wszystkie te kryteria podzia³u znalaz³y swe odzwierciedlenie w punkcie
2. formularza protoko³u kontroli archiwum zak³adowego, stanowi¹cego
za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia nr 8 NDAP z dnia 15 czerwca 2000 roku.
Jak ju¿ wspomniano wczeœniej, przez pracowników archiwów pañstwowych, kontrolowany jest tak¿e stan techniczny archiwów zak³adowych. Do
urz¹dzenia archiwum zak³adowego potrzebne s¹ odpowiednie warunki lokalowe oraz niezbêdny sprzêt, poniewa¿ od tych rzeczy w du¿ej mierze zale¿y
jego prawid³owe funkcjonowanie. Warunki lokalowe musz¹ stanowiæ gwarancjê w³aœciwego przechowywania akt. Lokal archiwum zak³adowego powinien
posiadaæ:
1. pomieszczenie biurowe s³u¿¹ce do pracy biurowej pracowników archiwum zak³adowego i do udostêpniania akt,
2. magazyn s³u¿¹cy do przechowywania materia³ów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej,
3. pomieszczenie s³u¿¹ce do sk³adowania dokumentacji wydzielonej na
makulaturê.
Ponadto, jak stanowi instrukcja archiwalna, lokal powinien byæ suchy, widny i w zasadzie mieœciæ siê na parterze. Lokal powinien posiadaæ mocne drzwi
i zamki, okratowane okna, powinien posiadaæ instalacjê elektryczn¹ i dobr¹
wentylacjê.
Z danych wynikaj¹cych z protoko³ów kontroli archiwów zak³adowych
wynika, i¿ w zasadzie wiêkszoœæ archiwów zak³adowych w roku 2000 nie
spe³nia³a stawianych wymagañ. Na ogóln¹ iloœæ 76 jednostek organów
samorz¹du terytorialnego w czterech archiwa nie posiada³y samodzielnego
lokalu, dokumentacja przechowywana by³a w szafach w komórkach organizacyjnych. W tych jednostkach, gdzie archiwum zak³adowe istnia³o, ich lokalizacja te¿ nie by³a prawid³owa. W 32 przypadkach archiwum zak³adowe
znajdowa³o siê w piwnicy, w 22 — na strychu. ¯adne z tych miejsc niestety nie
dawa³o gwarancji nale¿ytego przechowywania dokumentacji. Dlatego pracownicy nadzoru Archiwum Pañstwowego w Opolu zwracali uwagê kierownikom
jednostek organizacyjnych na to, i¿ dokumentacja jest przechowywana
w niew³aœciwych warunkach.
Ogólna powierzchnia wszystkich lokali archiwów samorz¹dowych
bêd¹cych pod nadzorem Archiwum Pañstwowego w Opolu wynosi 1994 m2,
co dawa³o œredni¹ 26,2 m2 na jeden urz¹d.
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Zabezpieczenie archiwów samorz¹dowych przed po¿arem, kradzie¿¹
i dostêpem osób postronnych sta³o na lepszym poziomie. Wszystkie lokale
archiwów zak³adowych wyposa¿one by³y w gaœnice proszkowe i inny sprzêt
gaœniczy oraz posiada³y w³aœciwe zabezpieczenia, nierzadko nawet systemy
antyw³amaniowe.
Zasadniczo wyboru lokalu archiwum zak³adowego jednostki nadzorowane powinny by³y dokonywaæ w porozumieniu z archiwum pañstwowym, gdy¿
tak stanowi³a instrukcja archiwalna. Najczêœciej jednak archiwa zak³adowe usytuowane by³y w lokalach, w których znajdowa³y siê ju¿ w okresie funkcjonowania terenowych organów administracji pañstwowej.
Wyposa¿enie archiwów jednostek samorz¹du terytorialnego by³o w³aœciwie we wszystkich urzêdach bardzo do siebie podobne. Standardowym elementem wszystkich archiwów by³y rega³y metalowe lub drewniane, szafy oraz
sprzêt biurowy umo¿liwiaj¹cy archiwiœcie zak³adowemu pracê nad aktami
w archiwum zak³adowym. Rega³y kompaktowe wystêpowa³y zaledwie w jednym archiwum zak³adowym.
¯adne z archiwów jednostek samorz¹du terytorialnego, bêd¹cych pod
nadzorem Archiwum Pañstwowego w Opolu, nie mia³o na swym wyposa¿eniu
sprzêtu komputerowego. Mimo powszechnej komputeryzacji i gamy profesjonalnych programów do obs³ugi urzêdu ¿aden z pakietów nie zawiera³ programu, który umo¿liwia³by prowadzenie ewidencji archiwum zak³adowego.
Prawid³owe prowadzenie i funkcjonowanie archiwum zak³adowego zale¿y w du¿ej mierze nie tylko od nadzoru archiwum pañstwowego, ale i wizytacji kierownika jednostki organizacyjnej, kierownika komórki, któremu podlega
archiwum zak³adowe, oraz przede wszystkim od osoby, która jest odpowiedzialna za prowadzenie archiwum. Osoba wyznaczona przez kierownika jednostki organizacyjnej do prowadzenia archiwum zak³adowego powinna byæ do
tej pracy szczególnie predestynowana. Obowi¹zki te bowiem wymagaj¹
dok³adnoœci i systematycznoœci w dzia³aniu.
Wed³ug danych z protoko³ów kontroli zaledwie w jednym urzêdzie archiwista zak³adowy pracowa³ na pe³nym etacie. Inny urz¹d zatrudnia³ archiwistê
na po³owê etatu, a kolejny — na mniej ni¿ po³owê. We wszystkich pozosta³ych
jednostkach samorz¹du terytorialnego archiwiœci wykonywali sw¹ pracê
w ramach innych obowi¹zków s³u¿bowych. Nie by³o równie¿ regu³y co do
innych obowi¹zków s³u¿bowych osób prowadz¹cych archiwum zak³adowe,
gdy¿ by³y to osoby obs³uguj¹ce sekretariat, prowadz¹ce kadry, zajmuj¹ce siê
obron¹ cywiln¹ oraz wieloma innymi obowi¹zkami. W tej sytuacji prowadzenie
archiwum zak³adowego schodzi³o na dalszy plan. Czêsto kierownicy jednostek
organizacyjnych uwa¿ali, ¿e prowadzenie archiwum zak³adowego jest czynnoœci¹ tak ma³o pracoch³onn¹, i¿ powierzenie tej funkcji pracownikowi odpowiedzialnemu za inne zadania, nie bêdzie kolidowa³o z wykonywanymi przez
niego czynnoœciami. W chwili obecnej sytuacja ulega pewnej poprawie, gdy¿
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nadzór archiwalny uœwiadomi³ wójtom, burmistrzom i prezydentom, jak
istotn¹ jest prawid³owa praca archiwisty. Zaowocowa³o to tym, ¿e coraz wiêcej
pracowników archiwów zak³adowych jest wysy³anych na fachowe kursy i szkolenia.
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Robert Maliñski
Supervisory issues based on the example of local government archives
in Opole province during 2000
The paper describes the activities of the Fourth Department of Archival
Supervision and Records at the State Archive in Opole, with reference to local
government units both at commune and district level during 1999–2000. The
study is based on data received from protocols following an inspection carried
out in local government units and the Azak+ survey which was organized
within the State Archive in Szczecin.
The author presents the condition of self-government archives in a
synthetic way and their needs at the end of the twentieth century. The main
issues analyzed in the paper are: the inspections of the record centers, establishing the standards for administrative archives, weeding of documentation
and the archive’s accommodation of local government units as of the year
2000.

Jolanta Bugaj

Nadzór archiwalny
czyli nie taki archiwista straszny, jak go maluj¹.

Artyku³ usuniêto, poniewa¿ autorka nie wyra¿a zgody
na jego publikacjê w wersji elektronicznej.
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WYKAZ BY£YCH PRACOWNIKÓW
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO W OPOLU
1. El¿bieta Balas

1974–1975

archiwista

2. Katarzyna Balicka

1998–1999

archiwista

3. Stanis³awa Bartków

1954–1958

m³odszy archiwista

4. Bo¿ena Bartyñska

1972–1973
1984–1998

kustosz, kierownik Oddzia³u
w Nysie

5. Ewa Bednarczyk

1994

sprz¹taczka

6. Franciszek Bednorz

1999–1999

dozorca-konserwator

7. Iwona Biegun

1994–1998

archiwista

8. Jadwiga Biel

1974

sprz¹taczka

9. Halina Blach

1970–1974

maszynistka

10. Barbara Bojarska

1977–1979

referent

11. Maria Borkowska

1958–1969

kierownik Referatu Finansowego,
g³ówny ksiêgowy

12. Zofia Borowik

1994–1998

portier

13. Gra¿yna Boruta

1971–1973

manipulant archiwalny

14. Agnieszka Brabañska

2001

referent

15. Hildegarda Breitkopf

1961

sprz¹taczka

16. Genowefa Brudziñska

1960–1961

sprz¹taczka

17. Janina Budnik

1963–1990

pomocnik archiwisty

18. Marta Buhl

1953–1958

starszy magazynier archiwalny

19. Helena Burzañska- Bie³kin

1954–1967

manipulant archiwalny

20. Halina Caban

1996–1997

sprz¹taczka

21. Ludwik Che³pa

1973–1989

konserwator centrali telefonicznej

22. Eugeniusz Chorub

1961–1963

intendent

23. Jan Cichoñ

1959–1994

kustosz

24. Anna Cioch

1997

referent

25. Marian Czapliñski

1955–1963

kierownik Oddzia³u w Brzegu

26. Stefan Czech

1954–1996

adiunkt, kierownik oddzia³u
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27. Pawe³ Datko

1975–1978

palacz c.o.

28. Ma³gorzata D¹browska

1989–1993

referent administracyjny

29. Ryszard Dermin

1966–1978

dyrektor Archiwum

30. Matylda Dobis

1968–1976

referent

31. Janina Domska

1969–2004

kustosz

32. Walter Dudek

1999–2004

konserwator- kierowca

2004

robotnik gospodarczy

33. Zbigniew Dudka
34. S³awomir Dworzañski
35. Wanda Dybek

1998–1999
1987

konserwator
archiwista

36. Alicja Dzwonkowska

1989–1992

starszy ksiêgowy

37. El¿bieta Fabig

1974–1992

sprz¹taczka

38. Pelagia Fit

1960–1970

manipulant archiwalny

39. £ucja Fo³tyn

1955–1960

intendent

40. Sabina Franz

2001

referent

41. Lucyna Gajer

1997

pracownik obs³ugi

42. Marzena Gibas

2001

referent

1998

archiwista

43. Danuta Zofia Giereœ
44. Kunegunda Glapa

1964–1996

m³odszy archiwista

45. Tomasz Glazder

1999–2000

m³odszy archiwista

46. Czes³awa Glensk

1959–1967

starszy asystent naukowo-badawczy

47. Krystyna G³¹b

1973–1975

m³odszy dokumentalista

48. Jadwiga Go³êbiowska

1993–1996

portier

49. Renata Gorzel

1954–1958

kierownik Dzia³u
Administracyjno-Finansowego

50. Krystyna Grajecka

1960–1989

kierownik Dzia³u
Administracyjno-Gospodarczego

51. Miros³aw Gruchacz

1989–1998

starszy archiwista

52. Aneta Grzegocka
53. Wac³awa Grzesiukiewicz
54. Jadwiga Gurdek

2005
1960–1964

inspektor ds. administracji i kadr
woŸna

1973

sprz¹taczka

55. Piotr Hampel

1975–1992

palacz c.o.

56. Rozalia Hauk

1961–1969

manipulant archiwalny

57. Bernadeta Ignac

1994–2000

kierownik Dzia³u
Administracyjno-Gospodarczego

58. Hubert Ignac

1995–1998

konserwator

59. Aleksander Iszczuk

1990

archiwista

60. Leszek Izbiñski

1964–1980

kierownik Oddzia³u w Brzegu

61. Krzysztof Jachym

1990–1991

pomocnik archiwisty

62. Regina Jakubowska

1953–1955

kierownik Dzia³u
Administracyjno-Finansowego

63. Iwona Janik

1982–1983

referent finansowy
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64. El¿bieta Janiszewska
65. Leona Jarek
66. Zdzis³aw Jasiak
67. Tadeusz Jastrowicz
68. Andrzej Janas

1998

referent

1991–1996

portier

1993
1985–1991
2005

referent
administracyjno-gospodarczy
samodzielny pracownik
ds. BHP i OC
konserwator

69. Maria Józek

1973–1980

referent

70. Irena Jurkiewicz

1953–1971

adiunkt archiwalny

71. Stefania Kaczkowska

1973–1976

sprz¹taczka

72. Piotr Kaczmarczyk

1960–1970

starszy manipulant

73. Barbara Kaczmarek

1972

74. Eryka Kalla

1951–1959

manipulant archiwalny
m³odszy archiwista

75. Grzegorz Kapa³ka

2001

referent

76. Barbara Kapes

1973

manipulant archiwalny

77. Arkadiusz Karbowiak

1989

pomocnik archiwisty

78. Jolanta Karbowska

1995

archiwista

79. Boles³aw Kasztelewicz

1985–1987

specjalista ds. obronnych

80. Cecylia Klimas

1953–1954

starszy rejestrator

81. Stanis³awa Klimek

1978–1989

g³ówny ksiêgowy

82. Dorota Kokot

1969

maszynistka

83. Arkadiusz Kolerski

1975–1977

84. Ewelina Ko³pak

1998–2001

m³odszy archiwista

85. Magdalena Koralewska

1967–1968

maszynistka

86. Jan Kornek

1988–2012

dyrektor Archiwum

87. El¿bieta Kostura

1954–1958

sprz¹taczka

88. Ma³gorzata Koteluk

1980–1988

referent

89. Janusz Koss

1991–1995

pomocnik archiwisty

90. Ludmi³a Kotwicka

1991–1994

portier

91. Katarzyna Krawczyk

1997–2000

archiwista

92. Wanda Kr¹¿ko

1958

archiwista

sprz¹taczka

93. Sabina Kurtz

2001–2004

m³odszy archiwista

94. Brygida Kusiak

1993–1994

referent

1952–1992

kustosz

1992–1994

archiwista

95.

Helena Lasoñczyk

96. Arkadiusz Lelek
97. Janina Leszczyñska

1972

sprz¹taczka

98. Urszula Loba

1992–1996

g³ówny ksiêgowy

99. Joanna £adomirska

1959–1960

archiwista

100. Katarzyna £uczak

1996–1997

referent

101. Piotr £uczków

2002–2004

inspektor ds. administracji i kadr
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102. Eugenia £ysiak

1971–2000

kustosz

103. Wojciech £ysiak

1997

portier

104. Gabriela Maciak

1998–2001

portier

105. Adolf Mamerow
106. Krystyna Danicka-Marciak

1975
1968–1996

rzemieœlnik
kustosz

107. Tadeusz Marciniszyn

2004

inspektor ds. administracji i kadr

108. Dorota Marcinkiewicz

2000–2001

inspektor ds. administracji i kadr

109. Ludmi³a Marcinkowska

1968–1978

g³ówny ksiêgowy

110. Tadeusz Marsza³ek

1965–1972

kierownik Powiatowego Archiwum
Pañstwowego w Kluczborku

111. Maria Mastalerz
112. Artur Mazur
113. Katarzyna Mazur
114. Micha³ Mazur

1972

sprz¹taczka

1991

portier

1995–1996

m³odszy archiwista

1996

m³odszy archiwista

115. Leszek Mazurkiewicz

1998–1999

archiwista

116. Anna Medelnik

1992–1993

sprz¹taczka

117. Wojciech Mendel

1979–1983

archiwista

118. Danuta Merta

1972–1975

palacz c.o.

119. Genowefa Mêcik

1970–1972

palacz c.o.

120. Gabriela Michalczyk

1972–1982

m³odszy pomocnik archiwalny

121. Urszula Mielim¹ka

1952–1957

magazynier

122. Irmtrauda Mlocek

1958–1961

sprz¹taczka

123. Joanna Mruczek

1998–1999

archiwista

124. Janina Musio³

1974–1989

referent administracyjny

125. Teresa Musio³

1998–1999

archiwista

126. Helena Mykita

1995–1997

starszy referent

127. Zofia Niewiadomska

1992–1997

sprz¹taczka

128. Ma³gorzata Nicpoñ

1954–1960

129. Andrzej Nowak
130. Michaela Nowak

kierownik kancelarii

1999

konserwator

1998

m³odszy archiwista

131. Teresa Orlik

1984–1986

referent finansowy

132. Damian Or³owski

2003–2004

archiwista

133. El¿bieta Ornatowska

1996–1999

g³ówny ksiêgowy

134. Rafa³ Ornatowski

1992

archiwista

135. Janusz Oszytko

1992-1995

archiwista

136. Anna Palczak

1973–1982,
1983–1988,
1992–1994

kierownik oddzia³u

137. Piotr Pa³ys

1988–1992

archiwista

138. Stefania Pardej

1994–1995

portier
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139. Marian Pawlicki

1991

samodzielny pracownik techniczny

140. Jan Pawlik

1977–1989

kustosz

141. Stefan Pawliszyn

1989–1990

g³ówny specjalista ds. remontu
kapitalnego

142. Andrzej Peszko

1998–1999

archiwista

143. Janina Piotrowska

1973–1992

sprz¹taczka

144. Michalina Pluterska

1952–1959

woŸna

145. Jan Polednia

1992–1993

samodzielny referent
administracyjno-gospodarczy

146. Stefan Popio³ek

1951–1965,
1978–1986

dyrektor Archiwum

147. Ewa Praso³

1961–1967

sprz¹taczka

148. El¿bieta R¹czka

1993–1994

sprz¹taczka

149. Brygida Reginek

1967–1997

portier

150. Jerzy Reginek

1969–1974,
1976–1994

palacz c.o.

151. Krzysztof Reginek

1991–1994

palacz c.o.

152. Marta Reginek

1961–1967

portier

153. Zygmunt Reginek

1978–1994

palacz c.o.

154. Violetta Rezler-Wasielewska

1990–1994

archiwista

155. Krystyna Romanowicz

1959

156. Kazimierz Ró¿anowski

1953–1976

woŸna
adiunkt naukowo- badawczy

157. Alfred Rutkowski

1996–1997

portier

158. Jolanta Sarnecka

1992–1994

archiwista

159. Urszula Schauder

1987–1990

sprz¹taczka

160. Janina Sergiel

2001-2006

g³ówny ksiêgowy

161. Bronis³aw Serwadczak

1980–1998

kierownik Oddzia³u w Brzegu
pracownik gospodarczy

162 Stanis³awa Sêd³ak

1995-2006

163. Halina Sienkiewicz

1968

m³odszy archiwista

164. Ma³gorzata Sierka

1976–1982

m³odszy archiwista

165. El¿bieta Sinicka

1997

portier

166. Bogus³awa Siêka

1978–1979

referent

167. Pawe³ Skawiñski

1993–2010

kierownik oddzia³u

168. Janina Skrybaj³o

1991–1993

portier

169. Krystyna S³awik

1989–1993

starszy ksiêgowy

170. Krystyna S³owik

1961

sprz¹taczka

171. Eryka Sobota

1962–1987

sprz¹taczka

172. Ryszard Sokó³

1970–1971

manipulant archiwalny

173. Anna Soroka

1967–1968

referent

174. Jerzy Sowiñski

2000–2003

archiwista

175. Stefan Spychalski

1953–1985

kustosz

— 187 —

60 lat Archiwum Pañstwowego w Opolu
176. Dorota Stachurska-Rajter
177. Monika Stefaniszyn

1986–1989,
1995–1996
2001

konserwator
referent

178. Joanna Stêpieñ

1986–1988

referent finansowy

179. Ewa Stotko

2001–2002

inspektor ds. administracji i kadr

180. Dorota Strza³kowska

1983–1984

referent finansowy

181. Maria Strzelczyk

1967–1974

sprz¹taczka

182. Miros³awa Szafran

1969–1976

manipulant archiwalny

183. Joanna Szczerba

1983–1986

archiwista

184. Alina Szel¹gowska

1974–1976

m³odszy archiwista

185. Czes³aw Szewczyk

1996

portier

186. Ryszard Sztabiñski

1971

manipulant archiwalny

187. Beata Szutenberg

1994–1998

188. Marta Szweda

1999–2000

189. Dorota Œledziewska
190. Jolanta Œwistak

1994
1990–1995

kierownik oddzia³u
archiwista
m³odszy archiwista
samodzielny referent ds.
administracyjnych

191. Roman Tessak

1966–1968

m³odszy archiwista

192. Hubert Tiszbierek

1994–1995

samodzielny referent ds.
administracyjno- gospodarczych

193. Ewa Tkocz

1973

sprz¹taczka

194. Ernestyna Tomala

1957–1964

magazynier

195. Stefania Tomków

1959–1960

pracownik fizyczny

196. Miros³awa Twardochleb

1976–1978

m³odszy dokumentalista

197. Anna Tymorek
198. Miros³awa Wajnert
199. Janina Wilczek

1996
2000–2002
1972

portier
referent
sprz¹taczka

200. Ilona Wêgiel

1999–2000

201. Wojciech Wêgiel

1999–2000

archiwista

202. Hubert Wiench

1975

palacz c.o.

1965

m³odszy archiwista

203. Horst Wiêcek
204. El¿bieta Willman

1959–1960

archiwista

magazynier

205. Teresa Witczyk

1989–1992

g³ówny ksiêgowy

206. Janina Wnêk

1973–1976

p.o. kierownika Powiatowego
Archiwum Pañstwowego
w Kluczborku

207. Waldemar Wolc

1990–1991

208. Ma³gorzata WoŸnica

pomocnik archiwisty

1997

pracownik obs³ugi

209. Ernestyna Wyglenda

1962

magazynier

210. Wies³aw Wyglenda

1951–1956
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211. El¿bieta Zacharz
212. Barbara Zajda

1973–1975
1972

m³odszy archiwista
sprz¹taczka

213. Maria Zalewska

1974–1982
1982–1998

starszy pomocnik archiwalny,
sprz¹taczka

214. Kazimierz Zalewski

1960–1988
1988–1989

kierownik Oddzia³u Archiwum
Pañstwowego w Nysie,
kustosz

215. Zygmunt Zalewski

1978–1980

m³odszy archiwista

216. Danuta Za³ugowicz

1974–1997

archiwista

217. Justyna Zasieczna

2001

referent

218. Maria Zemsta

1951–1953

sprz¹taczka

219. Renata Zieliñska-Hendzel

1990–1991

referent administracyjny

220. Irena Zych

1994–1996

starszy ksiêgowy

221. Andrzej ¯ak-Mensah

1987–1990

dyrektor Archiwum

222. Stefania ¯arkiewicz

1960–1989

magazynier
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OPERA EXTRAORDINARIA
W przygotowaniu:

Otwarty skarbiec pamiêci. Studia Zespo³u Archiwum Pañstwowego w Opolu
zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji
Czêœæ druga: Bogactwo zasobu i przygoda poznania
pod red. Miros³awa Lenarta

„Kto ojczyŸnie swej s³u¿y, sam sobie s³u¿y”
Pami¹tka obchodów czterechsetlecia œmierci Piotra Skargi
pod red. Miros³awa Lenarta

Zwalczanie wœcieklizny w Opolu na prze³omie XVIII i XIX wieku
w œwietle Ÿróde³ archiwalnych
w opracowaniu Rafa³a Górnego

Lista ¿ydowska – jeszcze jedno œwiadectwo holokaustu.
Wypisy Ÿród³owe z akt zespo³u Urzêdu Statystycznego Rzeszy,
znajduj¹cych siê w zasobie Archiwum Pañstwowego w Opolu
(lata 1942-1944)
w opracowaniu Aleksandry Starczewskiej-Wojnar i Marii Osiki

„Z proletariackim pozdrowieniem...”.
Obchody Œwiêta Pracy na OpolszczyŸnie w latach 1945-1989.
Materia³y edukacyjne.
W opracowaniu S³awomira Marchela i Justyny Sowiñskiej

