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Przypadaj!cy w ubieg"ym roku 
jubileusz dwustulecia powsta-
nia Archiwum Pa#stwowego 
we Wroc"awiu sta" si$ okazj! 
do przekazania przez rz!d Cze-
skiej Republiki kilku zespo"ów 
archiwalnych, przechowywa-
nych dotychczas przez Zemske 
Archiwum w Opavie oraz Statni 
Oblastni Archiv w Zamrsku,  
a odnosz!cych si$ do obszaru 
Dolnego %l!ska. 

VALUABLE ARCHIVALIA RETURNED TO LOWER SILESIA
In September 2011 the Czech government handed over archivalia that have so far been stored in Opava and Zamrsk to the State Archive in Wroc"aw. Some of them are col-
lections relating to: the Mi$dzylesie Estate (Velkostatek Mezilesi), the Wilkanów Estate, (Velkostatek Wilkanów), the Office of the Land Council Boles"awiec (Landrat Bunzlau), 
as well as Records of the Z!bkowice %l!skie – Zi$bice Estate (Velkostatek Z!bkowice – Zi$bice). The archives refer to the years 1570-1945 and encompass places located in 
the southern poviats of Lower Silesia, including the history of the „free smaller state of Zi$bice-Z!bkowice” which existed since 1795. The extant archive materials comprise 
files on the economy, ownership, controversial issues and legal proceedings, church and educational matters. Making them accessible to all those that use the archives will 
certainly make it possible to complete their knowledge on the basis of extremely valuable sources, which have so far been almost inaccessible to ordinary researchers. {BARTOSZ GRYGORCEWICZ

W&ród przekazanych zespo"ów archiwalnych  
znalaz"y si$: Maj!tek Mi$dzylesie (Velkostatek 
Mezilesi), 1851–1870, 50 j.a., 0,25 mb , Maj!tek 
Wilkanów, (Velkostatek Wilkanów), 1815–1890, 
28 j.a., 0,25 mb, Urz!d radcy ziemskiego w Bole-

s"awcu (Landrat Bunzlau), 1938–1945, 1 j.a., 0,10 mb, oraz Ak-
ta maj!tku Z!bkowice %l!skie – Zi$bice.

Wspomniane materia"y archiwalne dotycz! po"udniowych 
powiatów Dolnego %l!ska a w&ród nich najwi$ksze znaczenie 
dla regionu maj! dokumenty dotycz!ce maj!tku Z!bkowice 
%l!skie – Zi$bice (Velkostatek Z!bkowice – Zi$bice), obejmuj!-
ce 2753 j.a. 56,60 mb. Wiele spo&ród nich dotyczy bowiem tzw. 
wolnego pa#stwa stanowego zi$bicko-z!bkowickiego (freie 
Standesherrschaft Münsterberg – Frankenstein), utworzonego 
w 1795 r., a nale'!cego do rodziny von Schlabendorf. W 1803 r. 
sta"o si$ ono w"asno&ci! Konstantego Schlabendorfa, który 
wkrótce pó(niej odziedziczy" maj!tki S"u'ejów (Schlause), Ro-
sosznica (Olbersdorf), Potworów (Riegersdorf) i Grochowa 
(Grochau). W 1858 r., na mocy testamentu hrabiego von Schla-
bendorfa, maj!tek zosta" podzielny pomi$dzy córki Teres$  
i Ann$. Ta ostatnia w 1870 r. po&lubi"a Franciszka von Deym, 
który by" m.in. w"a&cicielem maj!tku Hosinne – Nove Zamky.

Faktyczny podzia" maj!tku nast!pi" jednak oko"o roku 1870, 
kiedy to starsza córka Teresa (po &lubie hrabianka Chamarre), 
otrzyma"a w posagu maj!tek Stolec – Pilchów (Stolz – Reise-
zagel), S"u'ejów (Schlause) oraz Rososznic$ (Olbersdorf). 
M"odszej Annie, pozosta"o pa#stwo stanowe zi$bicko-z!bko-
wickie o powierzchni 1191 ha w tym 423 ha lasów. Maj!tek 
Opolnica – Wilcza (Giersdorf – Wiltsch) oraz Grochów – Potwo-
rów (Grochau – Riegersdorf), pozosta" jako niepodzielny i po 
&mierci dziedziczek mia" zosta) przej$ty przez dzieci. Jednak 
po bezpotomnej &mierci Teresy w/w maj!tki przypad"y pi$cior-
gu dzieciom Anny: Franciszkowi, Konstantemu, Janowi, Blan-
ce oraz Izabeli. Franciszek jako najstarszy, po &mierci matki od 
roku 1919 sta" si$ dziedzicem pa#stwa zi$bicko-z!bkowickie-
go. Po jego &mierci (1926), maj!tek (poza zamkiem w Hostin-
ne) kupi"a rodzina kupca Polickiego z Jaromierza. Jego syn 
Hubert sprzeda" maj!tek w 1936 r. Johannesowi von Welczeck, 
pó(niejszemu ambasadorowi Niemiec w Pary'u. Siedzib! za-
rz!du tych dóbr by"y do 1939 r. Z!bkowice %l!skie (Frankenste-
in), a nast$pnie Bila Voda (Weisswasser). Akta, z"o'one pocz!t-
kowo w Z!bkowicach %l!skich oraz Stolcu, w  1939 r. trafi"y do 
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pa"acu po"o'onego we wsi Bila Voda (Weisswasser). Po zako#-
czeniu II wojny &wiatowej pozostaj!ce na terenie Czechos"owa-
cji akta przewieziono do Bruntalu, sk!d w 1952 r. trafi"y do 
Opavy. W latach 1953–1961 akta przechowywano w archiwum 
w Javorniku, a nast$pnie ponownie przewieziono je do Opavy. 
Tu, w 1967 r., zespó" archiwistów kierowany przez dra A. Turka 
uporz!dkowa" zespó" dokumentów, sporz!dzaj!c inwentarz  
do akt zespo"u.

W&ród najstarszych dokumentów, pochodz!cych z drugiej po-
"owy XVI w., na szczególn! uwag$ zas"uguje ksi$ga hipoteczna 
wsi Stoszowice (Peterwitz), pozwalaj!ca na odtworzenie historii 
tej miejscowo&ci a' do po"owy XVII w., oraz akta odnosz!ce si$ 
do budowy z!bkowickiego zamku. Cz$&) akt (lata 1749–1888) 
dotyczy te' spraw maj!tkowych rodzin von Deym oraz von Schla-
bendorf. Znajdziemy tu m. in. umowy kupna – sprzeda'y, dzier-
'awy maj!tków oraz legatów i patronatów nad szko"ami.

Osoby zainteresowane histori! Ko&cio"a na Dolnym %l!sku 
odnajd! tu równie' szczegó"owe informacje dotycz!ce ustano-
wienia parafii, przebudowy obiektów sakralnych, sprawozda-
nia z wizytacji oraz dane zwi!zane z organizacj! sieci szkolnej 
i obsad! stanowisk duchowych. Jedynym minusem jest, nie-
stety, brak dokumentacji technicznej powy'szych obiektów.

Poznanie zagadnie# odnosz!cych si$ do sytuacji gospodar-
czej ró'nych  miejscowo&ci umo'liwiaj! akta finansowo-go-
spodarcze rewirów le&nych, sprawozdania kopalni magnezytu 
oraz niklu, sprawozdania tartaków oraz plany gospodarcze po-
szczególnych maj!tków. Dokumenty te wskazuj! na bardzo 
szerokie zaanga'owanie cz"onków rodziny von Deym i von 
Schlabendorf w ró'ne przedsi$wzi$cia gospodarcze, które s"u-
'y) mia"y nie tylko w"asnym celom, ale – jak w przypadku roz-
budowy infrastruktury drogowej – tak'e lokalnej spo"eczno&ci.

Przekazane materia"y archiwalne wzbogaci"y w istotnej mie-
rze narodowy zasób archiwalny, umo'liwiaj!c wszystkim zain-
teresowanym pog"$bienie dotychczasowego stanu wiedzy  
o przesz"o&ci Dolnego %l!ska. B$dzie to mia"o niew!tpliwie 
du'e znaczenie w sytuacji rosn!cego zainteresowania histori! 
regionaln! nie tylko u osób prywatnych, instytucji kulturalno-
-o&wiatowych, ale i lokalnych samorz!dów. Wobec powy'szego 
decyzja rz!du Czech zas"uguje na szczególne uznanie jako 
dzia"anie s"u'!ce pog"$bieniu mi$dzynarodowej wspó"pracy  
w sferze kulturalnej. Fot. autor

Po lewej:
Strona tytu"owa 
czasopisma 
„Nachrichtenblatt 
des Kreiswirt-
schaftverbandes
Frankenstein”, 
nr 9, Jahrgang 2, 
1923 r.

Po prawej  
(od góry):
Fragment ksi$gi 
hipotecznej 
miejscowo&ci 
Stoszowice 
(Peterwitz),  
1597 r.

Poni'ej: 
Korespondencja 
dotycz!ca dostaw 
drewna  
dla potrzeb 
budowy zamku  
w Z!bkowicach 
%l!skich  
(II po". XVI w.) 
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