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Wydarzenia mijającego roku, związane z obchodami 800 rocznicy lokacji Opola, 
skłaniają do refleksji nad historią miasta. Kwestie związane z etymologią nazwy, 
licznymi legendami oraz dziejami, tymi najstarszymi, jak i najnowszymi, poru-
szyło już wielu historyków. Pokłosiem tych prac są monografie miasta, bogato 
ilustrowane albumy czy artykuły, które przybliżają czytelnikom przeszłość 
Opola. Wiele z tych publikacji opiera się na archiwaliach przechowywanych 
w archiwach w Opolu, Wrocławiu, Katowicach czy Opavie. W poniższym 
artykule postaram się przybliżyć materiały archiwalne dotyczące Opola, wy-
tworzone do 1945 r. i przechowywane w Archiwum Państwowym w Opolu. 
Wobec ogromnej ich liczby do bliższego opisu wybrane zostały materiały mające 
szczególne znaczenie w kontekście działań popularyzatorskich. 
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Swoistą przygodę z materiałami, których tematyka dotyczy Opola, nale-
żałoby zacząć od zespołu „Akta miasta Opola”. Są to archiwalia, w których 
odnajdziemy informacje dotyczące niemalże każdej dziedziny funkcjonowania 
miasta. Zachowały się w tym zespole m.in. 142 dokumenty sprzed kilku stuleci, 
w tym księgi miejskie, akta dotyczące spraw związanych z organizacją i zarzą-
dzaniem miastem, materiały policji miejskiej, szkolnictwa, spraw kościelnych, 
opieki społecznej czy finansów. Do tego zbioru przyporządkowany jest także 
dokument z 1327 r., w którym Bolko, książę opolski, nadaje miastu Opolu 
prawa miejskie wg statutu miasta Środy1. W myśl statutu miasto lokowane było 
na tzw. prawie średzkim2, które stanowiło pewnego rodzaju kompilację prawa 
magdeburskiego i flamandzkiego. Władza w mieście sprawowana była przez 
sołtysa bądź wójta i było to stanowisko dziedziczne. 

Wśród nadań książęcych należy wymienić dokument fundacyjny dla ko-
ścioła św. Aleksego z 10 kwietnia 1400 r., w którym książę opolski Władysław 
potwierdza fundację, ustanowioną przez mieszkańca Opola, Cunae Cromera, 
dotyczącą założenia szpitala dla ośmiu chorych osób obojga płci3. 

Niezwykle interesujący jest dokument księcia Jana Dobrego, w którym na-
daje on statut dla cechu piekarzy4. Jest to pergamin spisany w języku czeskim, 
informujący o tym, po której niedzieli można było zgłosić się na naukę do cechu 
czy jakie kary groziły za niedopieczony, mały chleb. 

Pozostałe dokumenty dotyczą nadań książęcych na rzecz miasta i zakonów, 
potwierdzeń kupna i sprzedaży wystawianych przez burmistrza, radę miejską 
czy starszych cechów rzemieślniczych. Pojawiają się także dokumenty cesarskie 
poruszające, zdawałoby się dziś, trywialne kwestie – budowy łaźni5 czy zgody 
na używanie czerwonego wosku do pieczętowania dokumentów6. Zachowane 
dokumenty dotyczą także spraw wyznaniowych, zwolnień z poddaństwa, przy-
wilejów celnych i mostowych oraz depozytów złożonych w skarbcu miejskim. 
W skład zespołu „Akta miasta Opola” wchodzą także księgi miejskie. Najstarsze 
z nich mają skórzaną oprawę. Spisane są w językach czeskim, niemieckim oraz 
języku polskim. Najstarsza księga pochodzi z 1532 r. i jest to wyciąg ze starego 

1  Dokument pergaminowy z  książęcą pieczęcią woskową, Archiwum Państwowe 
w Opolu (dalej: AP Opole), nr zespołu 22: Akta miasta Opola, sygn. 1.

2  B. Zientara, Przełom w  rozwoju miast środkowoeuropejskich w  pierwszej połowie 
XIII wieku, „Przegląd Historyczny” 1976, t. 67, nr 2, s. 232 – 233.

3  Ibidem, sygn. 6.
4  Ibidem, sygn. 26.
5  Ibidem, sygn. 33.
6  Ibidem, sygn. 34.



1. Dokument księcia opolskiego Bolka, AP Opole, nr zespołu 22: Akta miasta Opola, sygn. 1.

2. Dokument księcia Jana Dobrego, AP Opole, nr zespołu 22: Akta miasta Opola, sygn. 26.
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urbarza miejskiego7. Pozostałe księgi dotyczą m.in. spraw rachunkowych mia-
sta, spraw podatkowych, uchwał miejskich oraz protokołów z posiedzeń rady 
miejskiej. W zasobie tym zachowała się jedna księga wójtowska8„Protoculum” 
urzędu wójtowskiego miasta Opola (prowadzony przez hrabiego Jerzego Adama 
z Gaszyny, hetmana krajowego, księcia opolsko-raciborskiego) obejmująca lata 
1698 – 1721. Księga ta spisana jest w językach polskim, czeskim oraz niemieckim 
i jest cennym źródłem nie tylko dla historyka, lecz także dla językoznawcy. 
Wymieniając archiwalia wchodzące w skład zespołu „Akta miasta Opola” 
nie można zapomnieć o materiałach uporządkowanych wg poszczególnych 
działów. Dział ogólny stanowią akta związane z organizacją lokalnej władzy, 
prowadzeniem archiwum miejskiego, mniejszościami narodowymi, sprawami 
organizacji i przebiegu plebiscytu w Opolu, obronnością miasta i wojskiem. 
Interesująca jest zwłaszcza dokumentacja kartograficzna i techniczna, która za-
chowała się w aktach. Odnaleźć można na przykład plan miasta Opola z 1927 r.9, 
szkice zabudowań rynku z 1936 r.10 czy plan szpitala miejskiego z początków 
XX w.11 Kolejną grupę stanowią akta związane z zarządem policyjnym. Z analizy 
tych materiałów wynika, że policja miała bardzo szeroki zakres kompeten-
cji i kontrolowała niemal wszystkie dziedziny życia w mieście. W grupie tej 
znajdziemy m.in. akta dotyczące cenzury12, loterii13, policji sanitarnej14, akta 
straży pożarnej15. Odnaleźć tu można także sprawy dotyczące poszczególnych 
cechów rzemieślniczych16 czy policji wodnej17. W zespole „Akta miasta Opola” 
znajdują się również akta organizacji kulturalnych18, kościołów w Opolu19, 
a także synagogi żydowskiej20. Do ciekawostek należy zaliczyć materiały doty-

 7  Ibidem, sygn. 134.
 8  Ibidem, sygn. 146.
 9  Ibidem, sygn. 479.
10  Ibidem, sygn. 481.
11  Ibidem, sygn. 478.
12  Ibidem, sygn. 1485.
13  Ibidem, sygn. 1609.
14  Ibidem, sygn. 2740.
15  Ibidem, sygn. 1785.
16  Ibidem, sygn. 1908.
17  Ibidem, sygn. 1688.
18  Ibidem, sygn. 2493.
19  Akta dotyczące m.in. kościoła św. Sebastiana, kolegiaty św. Krzyża czy kościoła 

franciszkanów, ibidem, sygn. 2601, 2578 – 2582, 3692 – 3696.
20  Akta dotyczące gminy żydowskiej, ibidem, sygn. 2619 – 2648.
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czące zniesienia zwyczaju składania życzeń noworocznych21 oraz dokumentację 
techniczną, w skład której wchodzą plany odbudowy wieży i przebudowy 
ratusza22, plany rewitalizacji budynku Rejencji Opolskiej23 czy rysunki nowej 
sygnalizacji świetlnej24. W niewielkim stopniu zachowała się dokumentacja 
fotograficzna, wśród której odnaleźć można głównie zdjęcia przedstawiające 
poszczególne budynki w mieście, m.in. siedzibę Rejencji Opolskiej25, ratusz26 
i Urząd Finansowy27.

21  Ibidem, sygn. 629.
22  Ibidem, sygn. 2998.
23  Ibidem, sygn. 2931.
24  Ibidem, sygn. 3461.
25  Ibidem, sygn. 4136.
26  Ibidem, sygn. 4175.
27  Ibidem, sygn. 4882.

3. Plan miasta Opola z 1927 r., AP Opole, nr zespołu 22: Akta miasta Opola, sygn. 427.



4. Ratusz w Opolu, reprodukcja 
ilustracji z 1819 r., AP Opole, nr 
zespołu 22: Akta miasta Opola, 
sygn. 4166.

5. Plan odbudowy ratusza i wieży, widok od strony 
południowej z 1934 r., AP Opole, nr zespołu 22: Akta 
miasta Opola, sygn. 2998.

6. Rysunki piramidy sygnalizacyjnej, AP 
Opole, nr zespołu 22: Akta miasta Opola, 
sygn. 3461.
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Kolejną ważną grupą są materiały tworzące zespół „Cechy miasta Opola”. 
Akta te w szczególny sposób obrazują rozwój i losy rzemiosła miejskiego. Z gru-
pie tej zebrano spuściznę po około osiemnastu cechach rzemieślniczych, m.in. 
bednarzach i stolarzach, garncarzach, browarnikach i słodownikach, kowalach, 
krawcach, mydlarzach, piekarzach i piernikarzach, płóciennikach i tkaczach, 
szewcach oraz kapelusznikach. Do zbioru zakwalifikowano także akta Towa-
rzystwa Pogrzebowego oraz Bractwa Kurkowego. Z zachowanych dokumentów 
pergaminowych i papierowych można wnioskować, jak ogromne znaczenie 
w życiu gospodarczym i kulturalnym Opola miały cechy. Na dokumenty skła-
dają się głównie statuty cechowe, potwierdzenia przywilejów cechowych oraz 
artykuły cechowe. Przywileje oraz statuty cechowe potwierdzane były przez 
królów28, cesarzy29 oraz burmistrza i radę miejską30. Część statutów została 
spisana w języku polskim bądź na polski przetłumaczona31. Materiał ten jest 
cennym źródłem do poznania struktury i zasad panujących w organizacjach 
cechowych32. Przykładem tego może być instrukcja starszych cechu garncarzy 
w sprawie uzyskania stopnia mistrzowskiego33, w której zawarto szczegółowe 
informacje dotyczące zasad przyjmowania na naukę do cechu, przebiegu 
egzaminu34 czy rodzajów potraw, które miały zostać podane na kolacji po 
egzaminie35. 

28  Jan Kazimierz, król Polski, nadaje kramarzom opolskim mającym swoje kramy 
w rynku przywilej ochrony przez obcymi kupcami. Wystawiony w Krakowie 24 stycznia 
1649 roku. Dokument sygnowany pieczęcią królewską w metalowej kapsule. AP Opole, nr 
zespołu 123: Cechy miasta Opola, sygn. 74.

29  Ferdynand III, cesarz rzymski, nadaje przywileje dla cechu garncarzy w Opolu. 
Wystawiony w Wiedniu 7 września 1564 r. Dokument sygnuje pieczęć woskowa. Ibidem, 
sygn. 28.

30  Burmistrz i rada miasta Opola zatwierdza przywileje cechowe. Dokument wysta-
wiony w Opolu 24 stycznia 1690 r., sygnowany pieczęcią miejską w drewnianej kapsule. 
Ibidem, sygn. 1.

31  Statut czeladników cechu krawców z 1569 r. został przetłumaczony na język polski 
w 1701 r. Ibidem, sygn. 78.

32  Przykładem jest dokument wystawiony przez starszych cechu kowali regulujący 
wewnętrzne sprawy cechowe. Dokument pochodzi z 24 czerwca 1670 r. i sygnowany jest 
wspaniale zachowaną woskową pieczęcią. Ibidem, sygn. 56.

33  Pismo sporządzono w 1696 r., a podpisał się pod nim Jan Henryk Skroński z Bu-
drowa. Ibidem, sygn. 34.

34  „(…) a  ney pierwey Garniecz z  iednego kęsa Glyny na miarę wysoky należycie 
zrobicz (…) po drugie Donicę która we spodku miarę szeroka być mo należycie zrobicz 
(…). Ibidem.

35  „(…) Dwie Cwierci dobre Wolowego Mięsa, iedn Cielę (…) Wieprzowe głowizny 



7. Instrukcja w sprawie uzyskania stopnia mistrzowskiego, AP Opole, nr zespołu 123: Cechy miasta 
Opola, sygn. 34.

8. Wykroje znajdujące się w książce wykrojów cechu krawców, AP Opole, nr zespołu 123: Cechy 
miasta Opola, sygn. 80.



Maria Leśniowska  • Źródła do dziejów miasta Opola wytworzone do 1945 roku | 117

W zespole zachowały się również księgi zawierające protokoły zebrań cechu, 
spisy uczniów oraz rachunki dochodów i wydatków. Pojawiają się poświadczenia 
prawego urodzenia36 oraz potwierdzenia nauki zawodu37. Fenomenalne są także 
ryciny, na które można natrafić we wspomnianym materiale archiwalnym, m.in. 
rysunki konstrukcji dachowych i drabin38 oraz szkice wykrojów krawieckich39. 
Na podstawie powyższych archiwaliów można zaobserwować stopniowy spadek 
znaczenia rzemiosła w mieście, co niewątpliwie spowodowane było rozwojem 
przemysłu. 

Następnym zasługującym na uwagę, zespołem jest „Starostwo Powiatowe 
w Opolu” (Landratsamt Oppeln)40. Urząd starosty powołano po podziale 
Górnego Śląska na powiaty w 1743 r.41, a 20 marca tego samego roku wydano 
pierwszą instrukcję dla wspomnianych urzędników. W myśl wspomnianej 
instrukcji oraz jej nowelizacji z 1778 r. landrat był odpowiedzialny za za-
pewnienie finansów na cele wojenne, sporządzanie sprawozdań dla władzy 
zwierzchniej, sprawy polityczne i  rozwój gospodarczy na podległym mu 
terytorium. Starosta dbał o  porządek i  bezpieczeństwo mieszkańców42. 
W związku ze wspomnianymi kompetencjami urzędu starosty, materiał archi-
walny zgromadzony w tym zespole stanowi cenne źródło dla historyków oraz 
antropologów kulturowych. Odnaleźć tu można regulacje dotyczące wszelkich 
dziedzin życia mieszkańców ówczesnego powiatu opolskiego, wśród których 
można wymienić m.in. sprawy obyczajowości, kultury43, szkolnictwa44, służby 

dwie, i należy to wieprzowe pieczeny, kur 9 kęsow, Gęsi 4. Prosiąt 4. Kialby 4. Pszenicznego 
a Rzannego Chleba co potrzeba Wina Węgierskiego 4. Garcze (…)”. Ibidem.

36  Ibidem, sygn. 16.
37  Ibidem, sygn. 17.
38  Ibidem, sygn. 132.
39  Ibidem, sygn. 80. Materiał ten doczekał się osobnego opracowania w publikacji: G. 

Brożyna, K. Kossakowska-Jarosz, Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Pań-
stwowego w Opolu. Edycja krytyczna, Opole 2017.

40  Wstęp do zespołu, opracowany przez Panią Dorotę Krubę-Raczek, stanowi warto-
ściowe kompendium wiedzy na temat Starostwa Powiatowego w Opolu, dlatego nie będę 
powielać informacji podanych przez autorkę wstępu. AP Opole, Wstęp do zespołu „Staro-
stwo Powiatowe w Opolu”, oprac. D. Kruba-Raczek, Opole 2014. 

41 B. Spyra, Kancelaria i registratura Landratur na Górnym Śląsku XVIII-XX w., „Ar-
cheion” 1983, t. LXXV, s. 94, 109. 

42  Ibidem, s. 95 – 96.
43  AP Opole, zespół nr 2: Starostwo Powiatowe w Opolu, sygn. 1555.
44  Ibidem, sygn. 608.
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zdrowia45 czy bezpieczeństwa46. Pojawiają się również sprawy meldunkowe47, 
zezwolenia legalizujące pobyt obywateli48, sprawy poszczególnych wyznań49 
oraz akta różnych fundacji. Na szczególną uwagę zasługują materiały poświę-
cone I wojnie światowej50, a także archiwalia związane z tematyką wojskową, 
m.in. przemarszem wojsk, zarządzeniami dowódców, funkcjonowaniem 
szpitali polowych czy różnego rodzaju depeszami51. 

W zestawieniu nie może zabraknąć akt z zespołu „Rejencji Opolskiej” (Re-
gierung Oppeln). Jest to największy zespół w zasobie Archiwum Państwowego 
w Opolu. Stanowi on swoistą kopalnię wiedzy, gdyż materiały wytworzone 
przez kancelarię tego urzędu dotyczą niemalże każdej kwestii życia mieszkań-
ców regionu w okresie od początków XVIII w. do 1945 r. Nie będę opisywać 
poszczególnych działów, wg których zespół został uporządkowany, gdyż jest to 
materiał na osobny artykuł52, zaprezentuję jedynie ciekawsze materiały poświę-
cone miastu Opolu53. Archiwalia zgromadzone w dziale „Biuro Prezydialne” 
odzwierciedlają życie polityczne, społeczne i gospodarcze. Często dotyczą 
spraw ludności polskiej zamieszkałej na tym terenie. Pojawia się również pro-
blematyka powstań śląskich i samego plebiscytu oraz tematyka wyborów do 
Reichstagu i Landtagu54. W kolejnym wydziale, poza materiałami związanymi 
ze sprawami politycznymi, odnaleźć można kwestie straży pożarnej55, policji 
leśnej56 czy policji budowlanej57. W materiałach zgromadzonych w wydziale 
kościołów i szkół przeważają akta wyznania katolickiego, wśród których mo-
żemy wymienić sprawy parafii pw. św. Krzyża58 czy kościoła św. Piotra i Pawła59. 

45  Ibidem, sygn. 869, 890.
46  Ibidem, sygn. 122.
47  Ibidem, seria nr 23.
48  Ibidem, sygn. 2924.
49  Ibidem, sygn. 594, 678 – 680.
50  Ibidem, seria nr 14: Wojna 1914 – 1918.
51  Ibidem, Seria nr 13: Militaria.
52  Zob. M. Czapliński, Kancelaria i registratura Rejencji Opolskiej, „Śląski Kwartalnik 

Historyczny Sobótka” 1961, nr 2, s. 176 – 199.
53  Zachęcam do zapoznania się ze wstępem do Inwentarza zespołu oraz inwentarzem 

zespołu „Rejencja Opolska”.
54  AP Opole, nr zespołu 1191: Rejencja Opolska, Biuro Prezydialne, sygn. 235.
55  Ibidem, Wydział I Ogólny, sygn. 454.
56  Ibidem, sygn. 2354.
57  Ibidem, sygn. 5262 – 5293.
58  Ibidem, sygn. 646 – 652.
59  Ibidem, sygn. 645.
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Pojawiają się również akta poświęcone szkołom wyznaniowym: katolickiej60 
i ewangelickiej61. W wydziale tym odnaleźć można także materiały dotyczące 
opolskich cmentarzy62. Perełką w ogromie akt wchodzących w skład zespołu 
Rejencji Opolskiej jest dokumentacja techniczna i kartograficzna. Wystarczy 
wymienić mapy topograficzne Opola z lat 1825 – 188463 czy plany miasta z lat 
1811 – 193664. Natomiast wśród dokumentacji technicznej wyróżniają się plany 
przebudowy budynku Rejencji Opolskiej z 1889 r.65, przepiękna rycina fasady 

60  Ibidem, sygn. 3709 – 3711.
61  Ibidem, sygn. 1853.
62  Ibidem, sygn. 819, 956.
63  Ibidem, Mapy i plany XV, sygn. 10 – 13, 39 – 42.
64  Ibidem, Mapy i plany IX, sygn. 66 – 76, 137, 145 – 149, 168 – 169.
65  Ibidem, Mapy i plany VI, sygn. 653 – 665.

9. Rysunek techniczny fasady budynku Rejencji Opolskiej z 1912 r., AP Opole, nr zespołu 1191: Rejencka 
Opolska, Mapy i plany VI, sygn. 691.



10. Projekt pierwszego piętra budynku Rejencji Opolskiej z 1912 r., AP Opole, nr zespołu 1191: Rejencja 
Opolska, Mapy i plany VI, sygn. 688.

11. Szkice wieży piastowskiej, AP Opole, nr zespołu 1191: 
Rejencja Opolska, Mapy i plany VI, sygn. 631.

12. Szkic fasady zamku piastowskiego, 
AP Opole, nr zespołu 1191: Rejencja 
Opolska, Mapy i plany VI, sygn. 63.
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zamku piastowskiego z 1894 r.66, szkice wieży piastowskiej z 1876 r.67, plany 
obiektu więzienia68 oraz opolskiego portu z 1896 r.69

Bardzo ciekawy materiał badawczy stanowią dwa powiązane ze sobą tema-
tycznie zespoły: „Naczelne Dowództwo Wojsk Przymierzonych na Górnym 
Śląsku w Opolu” (Commandement Superieur des Forces Alliees en Haute Silesie 
Opole) oraz „Urząd do Spraw Mniejszości” (Minderheitsamt Oppeln). 

Pierwszy zespół zawiera akta z lat 1919 – 1922 i w głównej mierze obrazuje 
sytuację polityczno-społeczną przed plebiscytem. Zadaniem Naczelnego Do-
wództwa Wojsk Sprzymierzonych była ochrona Międzysojuszniczej Komisji 
Rządzącej i Plebiscytowej. Jednakże z zwartości zespołu wynika, że Naczelne 
Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych miało istotny wpływ na życie codzienne 
mieszkańców Opola i okolicznych miejscowości. Zachowane materiały dotyczą 
m.in. spraw politycznych, obrazują nastroje mieszkańców regionu w przed-
dzień plebiscytu oraz przedstawiają stanowisko duchowieństwa w tej kwestii. 
Ciekawy materiał źródłowy stanowią raporty i notatki z pełnionej służby, 
zawierające mapy z podziałem administracyjnym Śląska70 oraz sprawozdania 
i korespondencja w sprawach incydentów między żołnierzami francuskimi 
oraz włoskimi71. W zespole znajdują się również plany obrony i koncentracji 
wojsk w przypadku zamieszek czy wybuchu powstania72 oraz ataku wojsk 
niemieckich73. 

Drugi z wymienionych wcześniej zespołów dotyczy sytuacji na terenie 
Rejencji Opolskiej po podziale Górnego Śląska po plebiscycie. W celu ochrony 
prawnej na terenie plebiscytowym powołano do życia Urząd ds. Mniejszości, 
do którego spływały zażalenia mniejszości narodowych. Skargi dotyczyły naj-
różniejszych kwestii, od spraw związanych z przynależnością do związków tzw. 
wywrotowych po sprawy rabunków i napaści na ludność polską i żydowską. 
Wspomniane akta stanowią zdecydowaną większość w zespole, jednakże za-

66  Ibidem, sygn. 633.
67  Ibidem, sygn. 631.
68  Ibidem, sygn. 281 – 286.
69  Ibidem, sygn. 499 – 508.
70  AP Opole, nr zespołu 46, Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Gór-

nym Śląsku w Opolu, sygn. 2.
71  Ibidem, sygn. 61.
72  Ibidem, sygn. 99.
73  Ibidem, sygn. 98.
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chowały się również materiały dotyczące spraw polskich szkół w Niemczech74, 
przekraczania granic75 czy Komisji Mieszanej76. 

Źródła dotyczące powstań śląskich i  plebiscytu można także odnaleźć 
w zespole „Dyrekcja Kolei Rzeszy w Opolu” (Deutsche Reichsbahn-Gesselschaft 
Reichsbahndirektion Oppeln). Do ciekawszych materiałów należą akta zawie-
rające meldunki w sprawie zajść na granicy między Polakami a Niemcami. 
Wśród tych akt pojawiają się także protokoły spisane w języku polskim77. Cenną 
dokumentację stanowi plan dworca kolejowego w Opolu z 1907 r., na którym 
zostały zaznaczone budynki stacyjne, perony i torowiska78, oraz jednostka 
poświęcona połączeniom międzynarodowym, w której znajdują się: cennik 
przejazdów między Danią, Szwecją i Norwegią przez Polskę i Wolne Miasto 
Gdańsk, wzory biletów oraz broszura w języku polskim i włoskim z 1925 r. 
pt. „Taryfa na przewóz osób i bagażu w bezpośredniej komunikacji pomię-
dzy stacjami polskich kolei państwowych oraz polskich kolei, położonych na 
obszarze Wolnego Miasta Gdańska, z jednej strony a stacjami włoskich kolei 
państwowych z drugiej strony przez Czechosłowację i Austrię”79.

Na szczególną uwagę zasługują akta szkół, wśród których wymienię jedynie 
dwa zespoły: „Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu” (Staatliches Burggym-
nasium Oppeln) oraz „Szkołę Podstawową w Opolu”. 

Za początek opolskiego gimnazjum uznaje się 1668 r., gdyż wydarzenie to 
wiąże się z przybyciem do Opola zakonników z klasztoru jezuitów. Początkowo 
nauka przebiegała w sześciu klasach, a szkoła liczyła 190 uczniów. Po kasacji 
zakonów szkołę przejęło państwo, a w 1801 r. podporządkowano ją Królew-
skiej Dyrekcji Szkolnej we Wrocławiu. Do gimnazjum uczęszczała wyłącznie 
młodzież męska, a uczniowie od początku istnienia placówki uczyli się języka 
łacińskiego. Najstarszą jednostką w zespole jest wykaz uczniów opolskiego 
gimnazjum z 1776 r.80 W zespole odnaleźć można sprawy personalne grona 
nauczycielskiego, np. rabina Leo Baecka81, oraz akta dotyczące uczniów, m.in. 
imienne wykazy osób opuszczających gimnazjum opolskie82. Wśród abiturien-

74  AP Opole, nr zespołu 47: Urząd do Spraw Mniejszości w Opolu, sygn. 18 – 19.
75  Ibidem, sygn. 35.
76  Ibidem, sygn. 3 – 7.
77  AP Opole, nr zespołu 48: Dyrekcja Kolei Rzeszy w Opolu, sygn. 27 – 28.
78  Ibidem, sygn. 29.
79  Ibidem, sygn. 5.
80  AP Opole, nr zespołu 95: Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu, sygn. 41.
81  Ibidem, sygn. 11.
82  Ibidem, sygn. 44.
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tów możemy wymienić m.in. Ludwika Elsnera, Konstantego Damrota i Jana 
Kasprowicza. Pojawiają się również egzaminy maturalne83, egzaminy z języka 
greckiego84 czy hebrajskiego85. Liczną grupę akt w zespole stanowią dzienniki86 
oraz świadectwa ukończenia szkoły87.

Natomiast zespół „Szkoła Podstawowa w  Opolu” jest godny uwagi ze 
względu na kronikę szkolną88. Kronika obejmuje przedział czasowy 1877 – 1943 
i jak wynika z tytułu, jest to druga część. Z zapisków można się m.in. dowiedzieć, 
że wspomniana szkoła w 1877 r. zyskała nowy budynek. Opisano inspekcje dr. 
Grabowa oraz jej wyniki. Przedstawiono obchody Świąt Bożego Narodzenia 
oraz czas spędzony podczas ferii. Nie pominięto okresu I wojny światowej, 
w której zginął jeden z nauczycieli, Otto Holenz. Uczczono jego pamięć wspo-
mnieniami, fotografiami oraz nekrologami. Zrelacjonowano przybycie Paula 
von Hindenburga do Opola oraz przebieg plebiscytu. Nie zabrakło również 
tak zwykłych spraw szkolnych, jak plan lekcji. Oczywiście w zespole tym poza 
wspomnianą kroniką znajdują się spisy uczniów89 oraz świadectwa szkolne90.

 W zasobie Archiwum Państwowego w Opolu zachowały się także zespoły 
stowarzyszeń akademickich: „Filomatii” i „Silingi”. 

Akta „Filomatii” obejmują lata 1860 – 1933 i  dotyczą m.in. statutu91, 
w którym określono główne reguły obowiązujące w stowarzyszeniu, wysokość 
składek oraz częstotliwość spotkań. W archiwaliach tych odnajdziemy także spis 
członków stowarzyszenia, protokoły ze spotkań oraz korespondencję z opolskim 
Magistratem i innymi związkami92 oraz zaproszenia na uroczystości i wzór 
karty członkowskiej93. 

 Akta stowarzyszenia „Silingia” są zachowane w stanie szczątkowym i obej-
mują jedynie lata 1926 – 1929. Zachował się statut94, w którym podano datę 
powołania stowarzyszenia w Opolu. Określono prawa i obowiązki członków 

83  Ibidem, sygn. 42.
84  Ibidem, sygn. 158.
85  Ibidem, sygn. 165.
86  Ibidem, sygn. 236.
87  Ibidem, sygn. 56.
88  AP Opole, nr zespołu 3440: Szkoła Podstawowa w Opolu, sygn. 6.
89  Ibidem, sygn. 9.
90  Ibidem, sygn. 4.
91  AP Opole, nr zespołu 102: Filomatia Stowarzyszenie w Opolu, sygn. 6.
92  Ibidem, sygn. 1.
93  Ibidem, sygn. 4.
94  AP Opole, nr zespołu 3503: Silingia. Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Wyższych 

w Opolu, sygn. 1.
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Silingii, wskazano wysokość wpisowego oraz comiesięcznych składek. W jed-
nostce tej znajduje się również herb stowarzyszenia oraz jego znak graficzny. 
Druga jednostka w zespole to ciekawie ilustrowana księga obecności95. Poza 
interesującymi i  często zabawnymi szkicami zawiera nazwiska i  odręczne 
podpisy członków stowarzyszenia oraz daty i miejsca spotkań. 

Na koniec chciałabym zaprezentować archiwalia związane z  osobami 
nieodzownie kojarzonymi z Opolem, drukarzem Erdmanem Raabe oraz ma-
larzem Carlem Hermannem. Jednojednostkowy zespół „Akta rodziny Raabe 
z Opola96” jest wyjątkowy z wielu względów. W spuściźnie tej zachowały się 
pięknie zdobione druki z dedykacjami dostosowanymi do konkretnych okazji, 
które są dowodem na wysoki kunszt litograficzny opolskiego drukarza. Akta 
zawierają również życzenia dla Erdmanna Raabego i  jego małżonki Valerie 
Pfeiffer z okazji srebrnego wesela, a co najważniejsze, wspaniale opracowane 
drzewo genealogiczne wraz z krótką historią rodziny. Syn drukarza, Gustav, 
wspomina go jako ojca wyrozumiałego i troskliwego. Pisze o Erdmannie, że 
był człowiekiem szanowanym i honorowym, a także niezwykle pracowitym. 
Podkreśla, że do końca swoich dni prowadził drukarnię samodzielnie97.

Drugi z wymienionych Opolan, Carl Ignatz Adalbert Hermann, rozsławił 
miasto swoimi obrazami. Hermann malował głównie portrety i sceny religijne, 
a jedno z jego dzieł, obraz Koronacji Najświętszej Marii Panny, znajduje się 
w opolskiej katedrze. Choć archiwum nie posiada w swoich zbiorach dzieł jego 
autorstwa, może się poszczycić dziennikami spisanymi własnoręcznie przez 
Hermanna. Archiwalia zamykają się w przedziale czasowym 1815 – 1834. Na 
spuściznę malarza składają się głównie dzienniki z jego podróży98, które poza 
relacjami zawierają pojedyncze szkice ołówkiem, wiersze oraz listy pisane także 
w języku włoskim99. Arcyciekawe są receptury na farby, sposoby na mieszanie 
dwóch i więcej kolorów, metody przechowywania powstałych mieszanek, na-
prawę pasteli oraz przepis na atrament sympatyczny100. W swoich zapiskach Carl 
Hermann podaje również recepty leków na świerzb czy „zimną gorączkę”101. 

95  Ibidem, sygn. 2.
96  AP Opole, nr zespołu 3179: Akta rodziny Raabe z Opola, sygn. 1.
97  Ibidem.
98  AP Opole, nr zespołu 3494: Dzienniki malarza Carla Ignatza Adalberta Hermanna 

z Opola, sygn. 2 – 12.
99  Ibidem, sygn. 14.

100  Ibidem, sygn. 13.
101  Ibidem, sygn. 14.



13. Litografia pochodząca z  drukarni Erd-
manna Raabego, AP Opole, nr zespołu 3494: 
Akta rodziny Raabe z Opola, sygn. 1.

14. Litografia pochodząca z  drukarni Erd-
manna Raabego, AP Opole, nr zespołu 3494: 
Akta rodziny Raabe z Opola, sygn. 1.
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Każdy badacz historii miasta Opola przeprowadzając kwerendę po zasobie 
Archiwum Państwowego w Opolu, odnajdzie wiele interesujących materiałów, 
których tematyka dotyczy nie tylko historii politycznej, lecz również w do-
skonały sposób przedstawia życie społeczne na przestrzeni lat. Nie sposób 
opisać wszystkich archiwaliów poświęconych historii miasta, zwłaszcza że każdy 
badacz dokonuje subiektywnej selekcji materiałów. Niemalże w każdym ze-
spole, który swoją problematyką obejmuje Opole, można odnaleźć interesujące 
źródła. Dlatego też należy wyrazić w tym miejscu nadzieję, że zaprezentowany 
przeze mnie materiał zachęci do dalszych poszukiwań w zasobach Archiwum 
Państwowego w Opolu. 
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